
 مناسككتاب ال تقريب الروض المربع
 

 

1 

 

 

 
 
 
 

 تقريب الروض المربع
 

 مناسككتاب ال
 
 
 
 
 
 
 أعده

 خالد بن محمد بن عبد العزيز اليحيا



 مناسككتاب ال تقريب الروض المربع
 

 

2 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمٍد، وعلى آله وصحبه، وسلم 

  تسليًما مزيًدا إلى يوم الدين، أما بعد:

هب الحنبلي، وأوسعها انتشارًا في فإن كتاب الروض المربع من أنفس كتب المذ
بحاجٍة إلى تقريٍب وتيسيٍر، وهذه محاولة متواضعة  -فيما يبدو لي -زماننا، غير أنه

 لتقريبه، وقد سلكت للوصول إلى هذا المقصود اآلتي:
 دمج عبارة الزاد مع الروض.-
 توضيح عبارة الروض من كتب المذهب األخرى؛ إما بإرجاع الضمير، أو استبداله-

بالظاهر، أو زيادة كلمٍة أو جملٍة، أو تعريٍف لمصطلٍح، أو ذكِر مثاٍل،... بما ال يخل 
 بالمقصود، مع الحرص الشديد على دقة العبارة.

لم أحذف شيًئا من مسائل الكتاب، لكن قد أُقدم مسألًة أو جملًة على أخرى؛ إللحاق -
 ظة سالمة المعنى.النظير بنظيره، أو لكونه أوضح، أو لالختصار، مع المحاف

 بيان ما أُبهم من األحكام، وضم قيوٍد يحتاج إليها.-
فصلين أو أكثر في فصٍل واحٍد، فألجل اإليضاح  -أحيانًا -يضم الشارح تبًعا للمتن-

المقنع، الذي هو أصل  -في الغالب -وتنشيط القارئ، قمت بإبراز هذه الفصول؛ متابًعا
 الزاد.

ين أو أكثر، فأبرزت هذه األحوال، بقولي: ال تخلو من بعض المسائل ال تخلو من حال-
 حالين، أو ال تخلو من أحواٍل، ونحو ذلك.

رقمت بعض المسائل أو الشروط؛ للتوضيح. وقراءُة القارئ تستقيم بدون نطٍق بهذه -
 األرقام.

 جعلت كل مسألٍة في سطٍر مستقٍل.-
تكون في مكانها المناسب، نتج عن الفقرة السابقة أن بعض عالمات الترقيم قد ال -

 فيُتنبه لهذا.
 طيُّ الخالف المذهبي الذي يذكره الشارح، مع اإليماء إليه في الحاشية.-
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ضبط ما يشكل من الكلمات، وشرُح غريب ما يحتاج للبيان، وقد أرجع لكتاٍب -
 معاصٍر؛ لكون عبارته أوضح.

 إبراز القواعد والضوابط الفقهية، وذلك بتغيير لون الَخط.-
 هذا ما فعلته ألجل التقريب والتسهيل.

 ومن باب إتمام الفائدة:
ذكرت دليل المسألة التي لم يُذكر دليلها، مقتصًرا على كتب المذهب، وقد أذكر أدلًة -

في الحاشية تصلح أن تكون دلياًل للمسألة؛ وسبب ذكرها في الحاشية أني لم أرها في  
 كتب المذهب.

 ن أو الشارح المذهب.التنبيه لما خالف فيه المات-
ذكرت ما وقفت عليه من مسائل اإلجماع، إما في صلب الكتاب، أو في الحاشية، -

حسب ما يقتضيه السياق، فإن كان في المسألة التي نُقل اإلجماع فيها خالٌف معتبر، 
أشرت إليه في الحاشية، ويكون فائدة نقل اإلجماع حينئٍذ، أن يُعلم أن هذا قول عامة 

وُجلُّ التعويل في هذا على كتاب موسوعة اإلجماع، وهي مجموعة رسائل علمية، العلماء، 
 طبعتها دار الفضيلة، وكتاب إجماعات العبادات، الذي أصدرته مؤسسة الدرر السَّنية.

على ابن هبيرة  -في الغالب -ذكرت المسائل المتفق عليها بين األئمة األربعة، معوِ اًل -
 الفروع. في اإلفصاح، وابن مفلٍح في

وال يخفى أن ابن هبيرة إذا نقل اإلجماع أو االتفاق، فإنما يقصد به إجماع األئمة 
 األربعة.

، مع انتقاء أقرب لفٍظ لما ذكره (1)ذكرت ألفاظ األحاديث من مصادر التخريج-
المؤلف، وعدم اإلطالة في التخريج، وفي الغالب أذكر راوي الحديث، ثم أعقبه بمن 

                                 
ما وجدتَه من األذكار مخالًفا لما في المحرر وغيره من كتب (: »8(قال العالمة النووي في منهاج الطالبين )ص1)

(: 1/111لشربيني في مغني المحتاج )قال الخطيُب ا« الفقه، فاعتمده؛ فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة
 -ألن مرجع ذلك إلى علماء الحديث، وكتبه المعتمدة؛ فإنهم يعتنون بلفظه، بخالف الفقهاء؛ فإنهم إنما يعتنون»

 «. بمعناه -غالًبا
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 ة، وأجعل الحكم على الحديث في الحاشية.خرَّجه من األئم
النقول التي في الحاشية، إن كانت بالنص أو مع تغييٍر يسيٍر جدًّا، وضعت النقل بين -

 »...«. عالمتي تنصيٍص 
رجعت لكثيٍر من كتب المذهب، وُجلُّ ما أنقله من كشاف القناع، ودقائق أولي النُّهى، -

 وهداية الراغب.
 

أن يعتقنا وولدينا من النار، وأن يعفو عن التقصير والخلل، وأن يجزي  واللَه الكريَم أسأل
 .(1)بالحسنى َمْن نبَّه على نقٍص أو زللٍ 

                                 
  kmy424@gmail.com( أؤمل ممن يطلع عليه أن يفيدني بأي مالحظٍة أو اقتراٍح على البريد اإللكتروني 1)
 

mailto:kmy424@gmail.com
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 1417/صفر/11

 كتاب المناسك
 .دك: تعبَّ يقال: تنسَّ  ،وهو التعبد -بفتح السين وكسرها -جمع منسك

 وغلب إطالقها على متعبدات الحج.
 وهي الذبيحة. ،من النسيكة :في األصل والمنسك

 .جةبفتح الحاء في األشهر، عكس شهر ذي الحِ  ،الحج
 .من الهجرة رض سنة تسعٍ فُ 

 .: القصدوهو لغةً 
 .مخصوصٍ  في زمنٍ  مخصوصٍ  ا: قصد مكة لعملٍ وشرعً 

 .: الزيارةوالعمرة لغةً 
 .مخصوصٍ  ا: زيارة البيت على وجهٍ وشرعً 
يا »عائشة، قالت: ولحديث  ،اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه{}َوأَِتمُّوا ى: لقوله تعال ؛واجبانوهما 

نعم، عليهن جهاد ال قتال فيه: الحج »؟ قال: رسول الله، هل على النساء من جهادٍ 
 .(2)فالرجال أولى ،وإذا ثبت ذلك في النساء، (1)رواه أحمد وابن ماجه «والعمرة

، فمن الحج مرةً : »قال ن عباٍس، أن النبي حديث ابل ؛واحدةً  عمر مرةً الفي ويجبان 
 .(3)رواه أحمد« زاد فهو تطوع

 .(1)ةعاستطوبلوغ، وا ية، وعقل،حر ، و (4)إسالم بشروٍط خمسٍة:

                                 
وأصله في ، إسناده صحيح: »(215بلوغ المرام )ص ( قال في2011) سنن ابن ماجه (25322) مسند أحمد(1)

عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفال  (1521) يصحيح البخار في  «الصحيح
 .«برورال، لكن أفضل الجهاد حج م»نجاهد؟ قال: 

 ،: بأن العمرة فرض كالحج، وزيد بن ثابتٍ ، وابن مسعودٍ ، وجابرٍ الرواية صحت عن ابن عباسٍ »: (6/24)المحلى (2)
 «.خالف لهم  من الصحابة ولم يصح عن أحدٍ 

 .(1331صحيح مسلم ) ( وأصله في2642مسند أحمد )(3)

وال يجب ( ع) وال يصح الحج من كافرٍ  (و) مثله والمرتد (ع) أصلي ٍ  ال يجب الحج على كافرٍ : (5/216(الفروع )4)
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 .والصحة شرطان للوجوب :فاإلسالم والعقل
 .دون الصحة ،واإلجزاء شرطان للوجوب :الحرية كمالوالبلوغ و 

 .واالستطاعة شرط للوجوب دون اإلجزاء
ألن  ؛ويأثم إن أخره بال عذرٍ  ،على الفور وجب عليه السعي ،من كملت له الشروطف

تعجلوا إلى »:  قال: قال رسول الله ،ابن عباسٍ  لحديثو  ،األمر المطلق للفور
ألن وجوبه ، و (2)رواه أحمد« فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له -يعني: الفريضة -الحج

 .لتأخيره إلى غير غايةٍ  ؛يخرجه عن رتبة الواجبات ،بصفة الموسع
 

بلغ الصغير وهو  و، أ(3)الم يكن محرمً  أفاق المجنون وأحرم إن، أو اق العبد محرمً فإن عتَ 
ولم يكن  ،أو بعده إن عاد فوقف في وقته ،منها وهو بعرفة قبل دفعٍ  ،في الحج محرم

جة ه عن حئجز أ ،قبل طوافها عمرةٍ جد ذلك في إحرام وُ  و، أسعى بعد طواف القدوم
جد قبل بالنسك حال الكمال، فأجزأ عنهم، كما لو وُ  واألنهم أت ؛اإلسالم وعمرته

ذا وإ ،أجزأت عنه تلك الحجة ،عتق العبد بعرفةأُ ذا إ»: قال، عن ابن عباسٍ ، و اإلحرام
 .(4)«لم تجزئ عنه ،عتق بجمعٍ أُ 
 .افرضً  وما قبله تطوع لم ينقلب، عتقٍ و  حين بلوغٍ ين موجودَ  ووقوفٍ  عتد بإحرامٍ يُ و 

ولو أعاد  ،لم يجزئه الحج ،فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف
ر له دْ فإنه ال قَ  ؛، بخالف الوقوف(5)كرارهالسعي؛ ألنه ال يشرع مجاوزة عدده وال تَ 

                                                                                               
 وال يجب على عبدٍ ( ع)إن عقده بنفسه  ،وال يصح الحج منه (و)وال تبطل استطاعته بجنونه  (ع) على مجنونٍ 

 (.و)وال يجوز أن يحرم إال بإذن سيده ( و) ومعتق بعضه وكذا مكاتب ومدبر وأم ولدٍ  (و)ويصح منه ( و)

 وعبارة الروض موافقة للمقنع واإلقناع والمنتهى. «أي المستطيع»قال في الروض:  «لقادرا»عبر في الزاد بـ (1)

 (2861مسند أحمد )(2)

 .«إذ المجنون ال يصح إحرامه ؛جنونه، ال فيهقبل أي: »(: 204في حاشية الشيخ ابن فيروز )ص(3)

وهو  ،بن أبى سليمٍ ليث : فيه (4/161رواء )وفي اإل (108ح214)ص في مسائلهاإلمام أحمد أخرجه عبد الله ابن (4)
 .ضعيف

  «.إجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروعٍ : »(3/400فتح الباري ) (5)
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 .(1)وتشرع استدامته ،محدود
 .(2)ولو أعاده ،لم يجزئه ،عمرةٍ  تق في أثناء طوافٍ وكذا إن بلغ أو عَ 

 
 رفعت إلى النبي أن امرأةً » لحديث ابن عباسٍ  ؛ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفاًل 

  ًّ(3)رواه مسلم« فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر ،اصبي. 
 ؛ لتعذر النية منه.ن لم يميزعمَّ  ولي في مالٍ الم حرِ ويُ 

 .وولي المال: األب ووصيه والحاكم
 .افيصير الصغير محرمً  ،اإلحرام ومعنى إحرامه عنه: أن يعقد له

 .ا أو لم يحجمً محرِ يصح ولو كان الولي و 
؛  بإذن بنفسه ويحرم مميزٌ   .كالبالغ  ،فيصح إحرامه ،هؤ ألنه يصح وضو وليٍ 
 حججنا مع رسول الله »: جابرٍ ؛ لقول عجزهماما يُ  وغير مميزٍ  مميزٍ عن  ويفعل وليٌ 

، وعن (4)رواه أحمد وابن ماجه« ورمينا عنهم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان،
 .(5)رقةٍ طاف بابن الزبير في خِ  هأن ،بكرٍ  يأب

 ؛ كما في النيابة في الحج.(6)بنفسه في رميٍ  وليٌ لكن يبدأ 
 .فال يصح عن غيره ،؛ ألنه ال يصح منه لنفسه رمي(1)عتد برمي حاللٍ وال يُ 

                                 
، فال تقدير فإنه يكفي ولو لحظةً  ؛الوقوف :يأ «قوله: ال قدر له محدود» (:204ابن فيروز )ص الشيخ في حاشية(1)

وجب عليه أن ال يدفع إال بعد  ،ألن من وقف نهارًا ؛الوقوف :يأ «تشرع استدامته»وله: . قأو نحوها بساعةٍ 
 .«الغروب، مع أنه يكفي لو دفع قبله

وفي أثناء طوافها  (و)وإال فال  (و)على الخالف  ،إن عتق أو بلغ في العمرة قبل طوافها أجزأه»: (5/225)الفروع (2)
 «.(و)وال أثر إلعادته  (و)

 .(1336)سلم صحيح م(3)

وهو ضعيف عند  ،شعث بن سوارٍ : فيه أ(5/211)الفروع  ( وفي3138) سنن ابن ماجه( 14311(مسند أحمد )4)
 .األكثر

 (.0126)مصنف عبد الرزاق (5)

أنه لو   :مفهوم عبارة المغني والشرح وشرح المنتهى وحاشية الخلوتي واإلقناع وشرحه»: (2/111مفيد األنام )في (6)
 «.أنه يجوز أن يرمي عن مستنيبه أو موليه قبل أن يرمي عن نفسه ،ا بنفلٍ و النائب محرمً كان الولي أ



 مناسككتاب ال تقريب الروض المربع
 

 

8 

 

 كٍر بابن الزبير.؛ لفعل أبي با أو محمواًل راكبً  طاف به لعجزٍ ويُ 
 .لعدم المانع ؛ويصحان من العبد نفاًل 

 .(2)رواه البخاري« فليطعه ،من نذر أن يطيع الله» :؛ لعموم قوله ويلزمانه بنذره
؛ لتفويت حقهما وزوجٍ  إال بإذن سيدٍ  ،(3)بنفلٍ  وال زوجةٌ  ،وال نفلٍ  بنذرٍ  قنٌ م حرِ وال يُ 

 باإلحرام.
  ،فملكا إخراجهما من اإلحرام ،ن حقهما الزم؛ أل(4)فلهما تحليلهما ،فإن عقداه
 .كاالعتكاف

أشبه  ،ألنه واجب بأصل الشرع ؛كملت شروطه  فرضٍ  من حج ِ  جتهو ز  منع زوجٍ ليجوز  وال
 .الصوم والصالة أول الوقت

 ،فرض عينٍ ؛ ألن بر الوالدين كنفل جهادٍ   ،بنفلٍ  منعه من إحرامٍ  بالغٍ  من أبوي حر ٍ  ولكل ٍ 
 .مستحبوهو مقدم على ال

 .لوجوبه بالشروع فيه ؛وال يحلالنه إن أحرم
 فصل

 عن النبيلحديث أنٍس،  ؛لمثله (1)ينصالحَ ، (6)بآلتهما ا وراحلةً وجد زادً  (5)منمستطيع وال
 { قيل: يا رسول الله ما َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمْن اْسَتطَاَع إلَْيِه َسِبياًل } :في قوله

                                                                                               
 .نةن لم يحج تلك الس  : أي: م(1/43مفيد األنام )في (1)

 (.6606صحيح البخاري )(2)

 .«التطوع لرجل منع زوجته من الخروج إلى حجأجمعوا على أن ل: »(51(اإلجماع )ص3)

 «.(و) في روايةٍ ، لزوج تحليل المرأة من حج التطوعول»: (5/226(الفروع )4)

 وال توجد في المقنع واإلقناع والمنتهى. «والقادر: من أمكنه الركوب»في الزاد تبًعا للوجيز:  (5)

 «.بآلتها وملك راحلةٍ  ...يحتاجه ووعائه لك زادٍ مُ »: (2/65منتهى )في ال(6)

في  ااًل م: فالمذهب، وأما الزاد: فهو ما جزم به في الوجيز، وأبداه احتأما الراحلة»(: 206قال العالمة ابن فيروز )ص(1)
تصلح )ظاهر كالم المصنف في قوله عن الراحلة: »: (8/45اإلنصاف )وفي « الفروع، خالفًا للمنتهى واإلقناع

عمدة ر في ؛ فقد قال الشيخ منصو والمسألة بحاجٍة لمزيد تحقيقٍ « وهو صحيح ،أنه ال يعتبر ذلك في الزاد (لمثله
 ولم يتعقبه الشيخ عثمان في شرحه.« ا صالحين لمثلها ومركوبً وجد زادً ...»: (1/112الطالب )
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 .(1)الدارقطنياه رو  «الزاد والراحلة: »قال ؟السبيل
 .ضٍ رْ أو عَ  من نقدٍ  ل به ذلكحص ِ كذا لو وجد ما يُ و 

غولة ؛ ألن ذمته مشنذورٍ و  كفاراتٍ و  وزكاةٍ  ،أو مؤجلةٍ  ةٍ حالَّ  من ديونٍ  ،بعد قضاء واجباتٍ 
 به، وهو محتاج لبراءة ذمته.

ذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية ، بأن يكون له إعلى الدوام ،له ولعياله شرعيةٍ  نفقاتٍ  بعدو 
 .أو صناعةٍ  أو بضاعةٍ  من عقارٍ  ،اعياله دائمً 

؛ ألن ونحوها ووطاءٍ  مثله وغطاءٍ  ولباسِ  وخادمٍ  ومسكنٍ  من كتبٍ  ،وبعد الحوائج األصلية
 .فههنا أولى ،على غرمائه ذلكالمفلس يقدم ب

 .ةنَّ لما فيه من المِ  ؛ا ببذل غيره لهوال يصير مستطيعً 
 .األن في إيجاب الحج مع عدم ذلك ضررً  ؛أمن طريقٍ  ويعتبر

 .وال يتحقق األمن ببذلها ،ألنها رشوة؛ (2)بال خفارةٍ 
 ،فوق المعتاد ذلكف حمل ل ِ ألنه لو كُ  ؛الماء والعلف على المعتاد الطريق يوجد فيوأن 

 .عظيمةٍ  ى إلى مشقةٍ أدَّ 
 .عذر مع ضيق وقتهتن الحج يأل ؛يمكن السير فيه على العادة وقتٍ  سعةُ  من االستطاعةِ و 

 
إال  ل ال يقدر معه على ركوبٍ قَ أو ثِ  ،أو مرض ال يرجى برؤه ،رٌ ب َ عن السعي كِ  وإن أعجزه

، غير محتملةٍ  إال بمشقةٍ  ا على راحلةٍ لقة ال يقدر ثبوتً الخِ  وَ ضْ أو كان نِ  ،شديدةٍ  بمشقةٍ 
من  إن امرأةً : »ابن عباسٍ  لقول ؛حيث وجبامن ، اويعتمر عنه فورً  لزمه أن يقيم من يحجُّ 

ا ا كبيرً إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخً  ،يا رسول اللهقالت:  خثعمَ 
متفق « نعم»فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال:  ،ال يستطيع أن يستوي على الراحلة

                                 
« ابن المنذر: ال يثبت الحديث في ذلك مسندً اقال »: (2/423التلخيص الحبير )وفي  (2418سنن الدارقطني )(1)

 «.ل العلموالعمل عليه عند أه» ، وقال:ابن عمر ( من حديث813الترمذي )ورواه 

: (8/61الشرح الكبير )وفي « عل الخفيراسم لجُ  ،بضم الخاء وفتحها وكسرهاالخفارة: »: (108المطلع )صفي (2)
 «.يلم يلزمه سلوكه، ويسقط عنه السع فإن كان في الطريق عدو يطلب خفارة،»
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 .(1)عليه
 .ألنه وجب عليه كذلكف أما كونه من حيث وجبا؛

قبل فراغ نائبه من  (2)وفي بعد اإلحراموإن عُ ، امنوب عنه إذً ويجزئ الحج والعمرة عن ال
 .فخرج من العهدة ،مر بهالنسك أو بعده؛ ألنه أتى بما أُ 

 .؛ لعدم استطاعته بنفسه ونائبهاويسقطان عمن لم يجد نائبً 
أن » عباسٍ ؛ لحديث ابن يحج عن غيرهأن  لم يصح ولم يجز ،ومن لم يحج عن نفسه

من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب  قول: لبيك عن شبرمة، قال: يسمع رجاًل   النبي
رواه « قال: ال، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة عن نفسك؟  حججتَ لي، قال: 

 .(3)أبو داود وابن ماجه
وألنها حجة ال  ،كالصدقة؛  (5)أو بعضه ،حج ٍ  (4)وغيره في نفلِ  ويصح أن يستنيب قادرٌ 

 .كالمعضوب  ،فيهافجاز أن يستنيب  ،تلزمه بنفسه
 .فيركب وينفق منه بالمعروف ،فيما يعطاه ليحج منه أمينٌ في فعل نسٍك، والنائب 

 .ألنه من المعروف ؛م مثله نفسهوخادمه إن لم يخدُ  ،حسب له نفقة روجوعهويُ 
 فصل

وقصير  ،وعجوزٍ  وال فرق بين شابةٍ  ،وجود محرمها ،على امرأةٍ  عمرةٍ  حج ٍ  ويشترط لوجوب
، ال تسافر المرأة إال مع ذي محرمٍ » :قال  النبي أن ،لحديث ابن عباسٍ  ؛وطويله سفرٍ 

 .(6)متفق عليه «وال يدخل عليها رجل إال ومعها محرم
                                 

 .(1334صحيح مسلم ) (1513صحيح البخاري )(1)

 .(«و) النائب لم يجزئه وإن برئ قبل إحرام» :(5/251(الفروع )2)

قال البيهقي: إسناده »: (2/426) التلخيص الحبير ( قال في2013سنن ابن ماجه ) (1811) (سنن أبي داود3)
وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل:  ...وليس في هذا الباب أصح منه ،صحيح

 «.رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: ال يثبت رفعه

 «.(و)والميت في النفل  تصح االستنابة عن المعضوب»: (5/203فروع )(ال4)

فإن أحب أن يستنيب من يتمم عنه أفعال الحج، جاز في ...»في شأن المحصر:  (0/323) الشرح الكبيرقال في (5)
 «.التطوع؛ ألنه جاز أن يستنيب في جملته، فجاز في بعضه، وال يجوز في حج الفرض

 .(1341صحيح مسلم ) (1862)صحيح البخاري (6)
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 كأخٍ   ،مباحٍ  أو سببٍ  ،كأخٍ   ،أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ  ،زوجها: ومحرم السفر
 .من رضاعٍ 

 ها، وكذا أم الموطوءة بشبهةٍ وبنتِ كأم المزني بها   ،محرمٍ  من تحرم عليه بسببٍ  :وخرج
 ؛ لعدم إباحة السبب.هاوبنتُ 

 .ال لحرمتها ،وتغليظ عليه ا عقوبةٌ ا للمالعنة؛ ألن تحريمها عليه أبدً ليس محرمً  والمالعنُ 
؛ ألن غير المكلف ال يحصل به المقصود من الحفظ، (1)وإسالمه ،َمحَرمٍ  فيكلوُشرط: ت

 .(2)العتقاده حلها ؛وكالمجوسي ،كالحضانة  ،والكافر ال يؤمن عليها
 .لهما وراحلةٍ  ملك زادٍ  :، فيشترط لها؛ ألنه من سبيلهاونفقة المحرم عليها

 ؛ للمشقة.معها وال يلزمه مع بذلها ذلك سفرٌ 
 .(3)استنابت ،ومن أيست منه

 .وغيره كمن حج وترك واجًبا يلزمه من دينٍ   ؛(4)م وأجزأرُ حَ  ،محَرمٍ  وإن حجت بدون
 

 ؛ لقولأوصى به أو ال ،من رأس المال ،خرجا من تركتهأُ ، عمرة وأحج  ن لزمهوإن مات م
فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟  ،قالت: إن أمي نذرت أن تحج ن امرأةً إ» ابن عباسٍ 

فالله  ،؟ اقضوا اللهتهدين أكنت قاضي لو كان على أمكِ  نعم حجي عنها، أرأيتِ »قال: 
ولهذا كان من  ،فلم يسقط بموته ،ألنه حق استقر عليهو ، (5)البخاري اهرو « أحق بالوفاء

 .فوجب مساواته له ،شبهه بالدين جميع ماله؛ ألنه 
 .قضاء يكون بصفة األداءالويحج النائب من حيث وجبا على الميت؛ ألن 

 .شبهه بالدين ؛ ألنه عنه ويسقط بحج أجنبي ٍ 

                                 
 «.وهو من مفردات المذهب ،اأن يكون مسلمً  يشترط فيه»: (8/81(اإلنصاف )1)

 «.(و)العتقاده حلها  ؛وكالمجوسي»: (5/248) (الفروع2)

وإال فال يلزمها االستنابة؛ ألن المحرم شرٌط للوجوب.  ،قد، وفرطت بالتأخير حتى فُ امحرمً  ن وجدت  ملى ع محمول (3)
 (.2/424وحاشية العنقري ) (2/286) ية الخلوتيحاشينظر: 

 «.(و)وأجزأ  ،حرم، فإن حجت المرأة بال محرمٍ »: (5/240(الفروع )4)

 (.1852صحيح البخاري )(5)
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 .يره بغير إذنهغ مالِ  كدفع زكاةِ   ؛بال إذنه حج غيره عن حي ٍ  يسقط الو 
إذا »قال:  ؛ لحديث أبي هريرة، أن النبي ج به من حيث بلغحُ  ،وإن ضاق ماله

 .(1)متفق عليه« فأتوا منه ما استطعتم ،أمرتكم بشيءٍ 
  .ألن االستنابة من حيث وجب القضاء ؛عنه من حيث مات جَّ حُ  ،وإن مات في الطريق

 
 باب المواقيت

 موضع العبادة وزمنها. :اواصطالحً  .: الحدالميقات لغةً 
بينها وبين المدينة ستة  -بضم الحاء وفتح الالم -ليفةذو الحُ  :وميقات أهل المدينة

 .بينها وبين مكة عشرة أيامٍ  ،أو سبعة، وهي أبعد المواقيت من مكة أميالٍ 
 -بضم الجيم وسكون الحاء المهملة -حفةالجُ  :وميقات أهل الشام ومصر والمغرب

 .مراحلَ  وبين مكة نحو ثالثِ بينها  ،قرب رابغٍ 
 بينه وبين مكة ليلتان. ،يلملم :وميقات أهل اليمن
 ،وقرن الثعالب ،ويقال: قرن المنازل -بسكون الراء-نرْ ق َ  :والطائف وميقات أهل نجدٍ 

 .(2)من مكة وليلةٍ  على يومٍ 
مي بذلك؛ ألن فيه سُ  ،زل معروف من، ذات عرقٍ : العراق وخراسانو  وميقات أهل المشرق

 وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. ،اقً رْ عِ 
 .غير أهلهاعليها من  ولمن مرَّ ، ألهلها المذكورين وهذه المواقيت

 .(3)وعمرةٍ  يحرم منه لحج ٍ  ،زله دون المواقيت ومن من
ألهل المدينة ذا  ت رسول الله وقَّ : »لقول ابن عباسٍ  ؛منها (4)لحج ٍ  مكةبن مَ يحرم و 

قرن المنازل، وألهل اليمن يلملم، فهن لهن،  م الجحفة، وألهل نجدٍ ا، وألهل الشالحليفة
                                 

 .(1331صحيح مسلم ) (1288صحيح البخاري )(1)

 «.في المواقيت  أجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي»: (51(اإلجماع )ص2)

 .«والمراد من بلده.»..: حاشية الخلوتيوفي « ها منزلهكل    ويتجه: بلدهُ »: منتهىغاية الفي (3)

أشار إليه ابن  «وأهل مكة وَمن بها...»والمثبت من المنتهى، وفي اإلقناع: ...« ومن حج من أهل مكة»في الزاد: (4)
 فيروٍز.
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هله لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمُ  ،ولمن أتى عليهن من غير أهلهن
 .(1)متفق عليه« من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها

تح لما فُ »ابن عمر: لقول  ؛هأحرم إذا علم أنه حاذى أقربها من ،ومن لم يمر بميقاتٍ 
 ألهل نجدٍ  دَّ حَ   هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله

ا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من ور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنً ا، وهو جَ قرنً 
 .(2)رواه البخاري «طريقكم، فحد لهم ذات عرقٍ 

 .ة الوجوبليخرج من عهد ؛ويسن أن يحتاط
 ألنه أقل المواقيت. ؛أحرم من مكة بمرحلتين ،اميقاتً  فإن لم يحاذِ 

ر عمِ أن يُ  بن أبي بكرٍ  أمر عبد الرحمن  ألن النبي؛ (3)ن الحلمِ  عمرةٍ َمن بمكة لم حرِ يُ و 
من  وألن أفعال العمرة كلها في الحرم، فلم يكن بد  ، (4)متفق عليه .عائشة من التنعيم

 حرامه بينهما.ليجمع في إ ؛الحل
 
  ألنه ؛تجاوز الميقات بال إحرامٍ  ،(5)أراد مكة أو النسك مكلفٍ  مسلمٍ  ال يحل لحر ٍ و 

وعن  ،بغير إحرامٍ ا أصحابه أنهم تجاوزوه من نقل عنه وال عن أحدٍ ولم يُ  ،ت المواقيتوقَّ 
 .(6)«ال يدخل أحد مكة إال بإحرامٍ » :امرفوعً  ابن عباسٍ 

 :إال

                                 
 .(1181صحيح مسلم ) (1526صحيح البخاري )(1)

 أُثبت.والصواب ما « ديدٍ انظروا إلى حذوها من قُ »كر الحديث غير واحٍد بلفظ: وذ  (1531(صحيح البخاري )2)

وإنما يكون من أدنى الحل أو ما بعده،  ، يجوز اإلحرام بالعمرة من الحرمأجمعوا على انه ال»: (1/288) اإلفصاح(3)
 .«فأما من مكة فال

 (.1211صحيح مسلم ) (1561صحيح البخاري )(4)

حرم عليه مجاوزته غير  ،رانوهو يريد الحج أو العمرة أو الق   ،إذا انتهى اآلفاقي إلى الميقات: »(1/216)(المجموع 5)
 «.يءفهو مس ،فان جاوزه ،جماعباإل ،محرمٍ 

وقد  «ا من وجهين ضعيفينمرفوعٍ  رواه ابن عدي ٍ »: (2/464) لتلخيص الحبيرقال في ا (1/528) أخرجه ابن َعدي ٍ (6)
 .إسناده جيد :التلخيصقال في  موقوفًا،  (4482) عبد الرزاقرواه 
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 ولم ينقل عنه وال عن أحدٍ  ،(1)يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر له لدخو ؛ مباحٍ  لقتالٍ -
 .من أصحابه اإلحرام يومئذٍ 

 .ا له بالقتال المباحإلحاقً ؛ أو خوفٍ -
ا ال يدخل إنسان مكة إال محرمً » :ابن عباسٍ قول ل؛ ونحوه ابٍ كحطَّ   ،تتكرر أو حاجةٍ -

 .(2)«إال الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها
فلزمه   ،ألنه واجب أمكنه فعله ؛منه محرِ يُ لزمه أن يرجع لِ  ،عذٍر مما تقدم زه لغيرفإن تجاو 

فعليه  ،وإن أحرم من موضعه، أو على نفسه حج ٍ  إن لم يخف فوتَ  ،كسائر الواجبات
 .(4)رواه مالك« افليهرق دمً  ،ا، أو تركهمن نسي من نسكه شيئً » ؛ لقول ابن عباٍس:(3)دم

 ألنه حصل دون الميقات على وجهٍ  ؛أحرم من موضعه ثم ُكلِ ف، ،مكلفٍ  وإن تجاوزه غيرُ 
 .فأشبه أهل ذلك المكان ،مباحٍ 

فلما قدم  ،عمران بن الحصين، أحرم من البصرة ؛ لما روي أنره إحرام قبل ميقاتٍ وكُ 
أحرم من   من أصحاب النبي يتحدث الناس أن رجاًل »على عمر، أغلظ له وقال: 

 .(5)لطبرانيرواه ا «من األمصار مصرٍ 
« أن ال يحرم بالحج إال في أشهر الحج من السنة»: ل ابن عباسٍ و قل؛ قبل أشهره حج ٍ بو 

 .(6)رواه البخاري معلًقا

                                 
 (.1351( صحيح مسلم )1846صحيح البخاري )(1)

 .«وفيه ضعف ،فيه طلحة بن عمروٍ »: (2/464) التلخيص الحبير( قال في 13511مصنف ابن أبي شيبة )(2)

 «.إنه إن لم يرجع وتمادى فعليه دم :كلهم يقول»: (15/140) التمهيد (3)

 «ال أدري قال: ترك أو نسي»أيوب:  . قالبن عباسا، عن سعيد بن جبير، عن عن أيوب (1/410(موطأ مالك )4)
ا بعد ال أعلم من رواه مرفوعً »: (6/01البدر المنير )وقال ابن الملقن في  (8/00المجموع )وصححه النووي في 

 «.البحث عنه

إال أن  ،رجاله رجال الصحيح: »(3/211) مجمع الزوائد ( قال في214ح18/111المعجم الكبير للطبراني )(5)
 .«الحسن لم يسمع من عمر

 هإسناد :(1/541) هتفسير  ( قال ابن كثيٍر في2506ابن خزيمة ) ( ووصله1561)قبل حديث (صحيح البخاري 6)
 .صحيح
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 ؛ لفعل جماعٍة من الصحابة.(1)إحرام قبل ميقاته المكاني وينعقد
َي َمَواِقيُت لِلنَّاِس }َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ُقْل هِ  :إلطالق قوله تعالى؛ وينعقد حٌج قبل أشهره

 .وكالميقات المكاني ،أن جميع األهلة مواقيت الحج :ظاهره َواْلَحجِ {
 

أشهر الحج: »ل ابن عمر: و ق؛ لعدة وعشر من ذي الحجةوأشهر الحج: شوال وذو القَ 
، منها يوم النحرو  ،(2)رواه البخاري معلًقا «شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة

رواه  «هذا يوم الحج األكبر: »وم النحريعن   النبي؛ لقول كبروهو يوم الحج األ
 .(3)البخاري معلًقا

 
 مباب اإلحرا
ا له قبل بنيته ما كان مباحً  هم على نفسألنه يحر ِ  ؛: نية الدخول في التحريماإلحرام لغةً 

 ونحوهما. وطيبٍ  نكاحٍ من  ،اإلحرام
 يعتمر.ال نية أن يحج أو  النسك، نية الدخول فيا: وشرعً 

 :وأنثى في النسك من ذكرٍ  دخولٍ  لمريد نَّ سُ 
 -وهي نفساء -أمر أسماء بنت عميسٍ   ألن النبي؛ ا ونفساءَ ولو حائضً  ،(4)سلغُ .1

 .(1)، وأمر عائشة أن تغتسل إلهالل الحج وهي حائض(5)رواه مسلم .أن تغتسل

                                 
ا، تثبت في حقه أحكام اإلحرام. قال يصير محرمً  ،ال خالف في أن من أحرم قبل الميقات: »(3/251(المغني )1)

رية: ال وعند الظاه»: (5/316الفروع )« أنه محرم ،المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقاتابن 
 .«يصح اإلحرام قبل الميقات

 هإسنادموصواًل، و  رواه ابن جريرٍ : (1/541) هتفسير في  ابن كثيرٍ قال  (1561صحيح البخاري قبل حديث )(2)
 .، وعبد الله بن الزبير، وابن عباسٍ سعودٍ ، وابن موهو مروي عن عمر، وعلي ٍ  صحيح،

 ( من حديث ابن عمر.3158ابن ماجه )( و 1045داود )ووصله أبو  (1142) عقب حديث صحيح البخاري(3)

وهو مجمٌع »: (8/133) شرح النووي على مسلمفي  .(«و)ونفساء  حتى حائضٍ  وإلحرامٍ ...»: (1/264الفروع )(4)
هو  :وأهل الظاهر والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن وأبي حنيفة مالكٍ  على األمر به، لكن مذهبنا ومذهب

  «.واجب

 .(1210)صحيح مسلم (5)
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َلْم َتِجُدوا َماًء }ف َ  :لعموم ؛، تيمماستعماله لنحو مرضٍ  عليه عدم الماء أو تعذرَمن و 
 .فَ تَ َيمَُّموا{

لئال يحتاج إليه في إحرامه فال يتمكن  ؛كريهةٍ   رائحةٍ  وقطعِ  ،وظفرٍ  بأخذ شعرٍ  ،فتنظُّ و .1
 منه.

كنت أطيب »ول عائشة: ونحوها؛ لق وردٍ  أو ماءِ  أو بخورٍ  بمسكٍ  ،في بدنه وتطيبٌ .1
كأني » :، وقالت(2)«البيتولحله قبل أن يطوف ب ،مإلحرامه قبل أن يحرِ  رسول الله 

قالت:  و ، (3)مامتفق عليه« وهو محرم  أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله
 ،سال على وجهها ،إحدانا المطيب عند اإلحرام، فإذا عرقتْ  ك ِ نضمد جباهنا بالسُّ  كنا

 .(4)رواه أبو داود« فال ينهاها فيراه النبي 
وذلك ال يجوز، وإنما ذكرت عائشة  ،لعه ثم لبسهربما خ ؛ ألنهوكره أن يتطيب في ثوبه

 .(5)ولحيته  أنها كانت ترى الطيب في رأس رسول الله
 لزوًما؛ زعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه وله استدامة لبسه ما لم ين

 .دون االستدامة ،ألن اإلحرام يمنع الطيب ولبس المطيب
أو نقله إلى  ،اه عن موضعه ثم رده إليهحَّ ن الطيب أو نَ ما على بدنه م ومتى تعمد مسَّ 

 .الستعماله الطيب ؛فدى ،آخر موضعٍ 
 .؛ لقول عائشة المتقدمأو شمسٍ  ال إن سال بعرقٍ 

 كقميصٍ   ،وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه ،من مخيطٍ  دٌ ا تجرُّ له أيضً  نَّ وسُ .4
رواه  .د إلهالله واغتسلتجرَّ   ه رأى النبيأن ،زيد بن ثابتٍ لما روى  ؛وسراويلَ 
 .(6)الترمذي

                                                                                               
 (.1213صحيح مسلم )(1)

 .(1180)صحيح مسلم  (1530صحيح البخاري )(2)

 .(1101) صحيح مسلم (211صحيح البخاري )(3)

 «.حسنٍ  ه أبو داود بإسنادٍ حديث حسن روا»: (1/210المجموع ) ( قال في1831) (سنن أبي داود4)

 .(4/264) شرح العمدةذكر هذا الدليل شيخ اإلسالم في (5)
 .«حسنه الترمذي، وضعفه العقيلي»: (2/451لتلخيص الحبير )( قال في ا831)جامع الترمذي (6)
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 :لحديث ابن عمر، أن النبي ونعلين؛  ،أبيضين نظيفين ورداءٍ  وأن يحرم في إزارٍ .5
، قال: قال رسول عن ابن عباسٍ و  ،(1)رواه أحمد« ، ونعلينورداءٍ  أحدكم في إزارٍ  يحرمْ لِ »

ف في التنظه يستحب ألنو  ،(2)رواه الخمسة إال النسائي «خير ثيابكم البياض» : الله
 .فكذلك في ثيابه ،بدنه

 .الفروع ، قاله في(3)مجموال يجوز له لبس السرموزة والجُ  ،والمراد بالنعلين: التاسومة
أن رسول »، ابن عباسٍ  لحديث ؛(4)أو عقب فريضةٍ  ،نفاًل  سن إحرام عقب ركعتينو .6

 .(5)النسائيو  الترمذي رواه «أهل في دبر الصالة  الله
 ؛من غير نية الدخول في النسك ،ا بمجرد التجرد أو التلبيةمً فال يصير محرِ  ،نيته شرطو 
 .«إنما األعمال بالنيات: »قوله ل

نه، وأن يشترط، ما عيَّ ب ويلفظَ  ،أو ِقرانٍ  أو حجٍ   عمرةٍ من ، م بهيعين ما يحرِ له أن  نَّ وسُ 
ي ل ِ حِ وإن حبسني حابس فمَ ، يوتقبله من يره لفيسَّ  ،(6)اللهم إني أريد نسك كذا فيقول:

                                 
 ،صحيحهرواه ابن المنذر في األوسط، وأبو عوانة في »: (2/454) التلخيص الحبير ( قال في4800)مسند أحمد (1)

من المدينة   انطلق النبي»، قال: بن عباسٍ اعن » (:1545صحيح البخاري )وفي  «على شرط الصحيح بسندٍ 
 ...«.هو وأصحابه هن ولبس إزاره ورداءهل، واد  بعد ما ترج  

: الترمذي( قال 1412سنن ابن ماجه ) (004)جامع الترمذي  (3818سنن أبي داود ) (2210) (مسند أحمد2)
 .(1/215) المجموعوصححه النووي في « يححسن صح»

السرموزة، هو  والحجاز بالنعال ذوات السيور. مشهورة، وتعرف بنجدٍ التاسومة: »: (3/552) حاشية الروض(3)
 .«ب أيًضابضم الجيمين هو المداس، معر   ،ب، والجمجممعر   ،البابوج

ويكونان  ،ويصليهما قبل اإلحرام ،ند إرادة اإلحراماستحباب صالة الركعتين ع»: (8/02مسلم ) في شرحالنووي قال (4)
وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد  إال ما حكاه القاضي ،هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةً  ،نافلة

فقط، وإذا ركب وإذا سار  وعنه، يستحب أن يحرم عقيب مكتوبةٍ »: (8/143اإلنصاف )وفي  «صالة فرضٍ 
إن كان وقته، وإال فليس لإلحرام صالة  ،تقى الدين، أنه يستحب أن يحرم عقيب فرضٍ  واختار الشيخ ،سواء

 .«تخصه

وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن  ...،حسن غريب»( قال الترمذي: 2154سنن النسائي ) (810)جامع الترمذي (5)
 .«و مختلف فيهصيف، وهفي إسناده خُ »: (2/456التلخيص الحبير )وفي  «يحرم الرجل في دبر الصالة

 ،فإن يسرته فهو الحج ،قل اللهم الحج أردت وله عمدت»، أنها قالت لعروة: عائشة( عن 11121لبيهقي )أخرج ا (6)
وفيه « صحيح على شرط البخاري ومسلم هإسناد»: (8/310المجموع )قال في « وإن حبسني حابس فهو عمرة

فإن تيسر وإال  ،: اللهم الحج أردت وله عمدتوقل ،ج واشترطحُ »قال:  ،ابن مسعودٍ  ( عن11110) أيًضا
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 .حيث حبستني
 من أراد منكم أن يهل بحجٍ  »، فقال:  عائشة، قالت: خرجنا مع رسول اللهفعن 
متفق  «، فليهلفليهل، ومن أراد أن يهل بعمرةٍ  ، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج ٍ وعمرةٍ 

:  ابٍر، أن النبي ، وعن ج(1)عليه  :قال« لحج؟ماذا قلت حين فرضت ا»قال لعليٍ 
عن عائشة، قالت: دخل ، و (2)رواه مسلم« به رسولك هلَّ هل بما أَ قلت: اللهم، إني أُ 

قالت: والله ال « الحج؟ لعلك أردتِ »باعة بنت الزبير، فقال لها: على ضُ  رسول الله 
« ي حيث حبستنيل ِ جي واشترطي، وقولي: اللهم محِ حُ »، فقال لها: أجدني إال وجعةً 

 .(4)«ما استثنيتِ  على ربكِ  فإن لكِ : »من حديث ابن عباسٍ  النسائيوعند ، (3)متفق عليه
 .وال شيء عليه لَّ حَ  ،أو ضل الطريق أو عدوٍ  بس بمرضٍ فمتى حُ 

ألنه ال عذر له  ؛أو إن أفسده لم يقضه، لم يصح الشرط ،ولو شرط أن يحل متى شاء
 .فيه

م الذي وقصته خبر المحرِ ل ؛كموتٍ   ،أو سكرٍ  (5)أو إغماءٍ  وال يبطل إحرام بجنونٍ 
 .(6)راحلته

 .لعدم أهليته للنية ؛كرٍ ، أو سُ غماءٍ إ وأ ،جنونٍ  وال ينعقد مع وجود
 

 .(1)نساك: تمتع وإفراد وقرانواأل
 .والمتعة أحب إليَّ  ،اكان قارنً   ال شك أنه :ران، قال أحمدقِ ف ،فإفراد ،تمتعها: وأفضل

                                                                                               
 «.حسن هإسناد: »(8/310المجموع ) قال في« فعمرة

 .(1211صحيح مسلم ) (1186صحيح البخاري )(1)

 .(3/281شرح العمدة ) ذكر هذا الدليل شيخ اإلسالم في (1218(صحيح مسلم )2)

 .(1211صحيح مسلم )( 5180صحيح البخاري )(3)

 .(6/414البدر المنير ) ( وصححه ابن الملقن في2166سنن النسائي )(4)

 .«(و) وإغماءٍ  وال يفسد اإلحرام بجنونٍ »: (5/538(الفروع )5)

 (.1216( صحيح مسلم )1265صحيح البخاري ) (6)

 «.اذكره جماعة إجماعً  (و)ير بين التمتع واإلفراد والقران يخ: »(5/331) الفروع(1)
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 . وقال: ألنه آخر ما أمر به النبي
 ا،إال من ساق هديً  أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرةً  ،صحيحينلاففي 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما »وقه الهدي، وتأسف بقوله: سَ لِ  ؛وثبت على إحرامه
 .إلى األفضلإال ، وال ينقلهم (1)«سقت الهدي وألحللت معكم

القارن، وهو  عمل على ةً دفرد زياألن في عمل الموأما كون اإلفراد أفضل من القران، ف
 .(2)أنه يأتي بإحرامين، وإحاللين، وتلبيتين، وطوافين، وسعيين

 ،ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه ،م بالعمرة في أشهر الحجأن يحرِ : التمتعة وصف
 منها. أو بعيدٍ  ،قربها ، أومن مكة
 .(3)بعد فراغه منه ثم بعمرةٍ  ،م بحج ٍ أن يحرِ  :واإلفراد

 .(4)في طوافها أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعٍ  ،ام بهما معً أن يحرِ  :رانوالقِ 
 ،ألنه لم يرد به أثر، و (5)؛ روي عن علي ٍ لم يصح إحرامه بها ،ومن أحرم به ثم أدخلها عليه

 .ولم يستفد به فائدةً 
 

قص في إذ ال ن؛ نسٍك، ال جبرانٍ  دمُ  (6)أو قارنًا ويجب على األفقي إن أحرم متمتًعا
 التمتع يجبر به.

 .من كان مسافة قصٍر فأكثر من الحرم األفقي:و 
 :يشترطو 

                                 
 .(1218)م صحيح مسل (1651يح البخاري )صح(1)

 «.اإلفراد؛ ألنه يأتي بنسكين كاملين :ثم بعد التمتع» :(1/410الكافي )وفي  (4/316البن تيمية ) ،شرح العمدة(2)

ذكره  ،، ولكن يعتمر بعد ذلكوهذا بال نزاعٍ  ،اقوله: واإلفراد، أن يحرم بالحج مفردً »: (8/165اإلنصاف )في (3)
اعتمر عمرة  ،فإذا فرغ منه ،اأن يحرم بالحج مفردً  :فراداإل» :(1/351اإلقناع ) وفي« جماعة من األصحاب

  «.اإلفراد؛ ألنه يأتي بنسكين كاملين :ثم بعد التمتع» :(1/410الكافي )وفي « عليه إن كانت باقيةً  ،اإلسالم

تتح ما لم يف ،دخل عليها الحجأنه يً  ،في أشهر الحج أجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرةٍ »: (51)صاإلجماع (4)
 «.الطواف بالبيت

 «.غير معروفٍ »( وفيه: أبو نصٍر السلمي، قال البيهقي: 8148لبيهقي )ا أخرجه(5)

 «.(و)نص عليه  ،يلزم القارن دم»: (5/353) وقال«. باإلجماع ،يلزم المتمتع دم»: (5/341الفروع )(6)
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؛ لقوله تعالى: }َذِلَك ِلَمْن َلْم َيُكْن َأْهُلُه (1)من حاضري المسجد الحرامأن ال يكون -
ألن ؛ قصرٍ  دون مسافةِ  الحرم منكان أهل الحرم، ومن  ، وهم َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{

 .بدليل رخص السفر ،أو جاوره ،أو قرب منه ،فيه لَّ ن حَ شيء مَ حاضري ال
 ،فإن أحرم بها من دونها ،فأكثر من مكة قصرٍ  أو مسافةِ  ،من ميقاتٍ العمرة أن يحرم ب-

 .ألنه في حكم حاضري المسجد الحرام ؛فال دم عليه
إذا : »عمرقول ل؛ فال دم عليه ،فأحرم ،قصرٍ  ، فإن سافر مسافةَ (2)وأن ال يسافر بينهما-

وعن ابن عمر  ،(3)«فليس بمتمتعٍ  ،فإن خرج ورجع ،ثم أقام فهو متمتع ،اعتمر في الحج
 ،افإن كان بعيدً  ،لزمه اإلحرام منه ،وألنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه ،(4)نحو ذلك

 .فلم يلزمه دم ،فلم يترفه بترك أحد السفرين ،ا لحجها بعيدً فقد أنشأ سفرً 
 

 لحديث ؛(5)مفردةً  وينويان بإحرامهما ذلك عمرةً  ،حجالنيتهما ب فسخُ  ارنٍ وق وسن لمفردٍ 
 .ينليصيرا متمتعَ  ؛الحجأحرما ب ،من العمرة فإذا حالَّ ، الصحيحين السابق

 الفسخ أمران: رط لجوازوشُ 
  .لحديث الصحيحين السابق ؛اقا هديً اسأحدهما: أن ال يكونا قد 

لعدم ورود ما  ؛فإن وقفا بها لم يكن لهما فسخه ،ةَ قفا بعرفوثانيهما: أن ال يكونا قد و 
 .؛ وألن من وقف بها أتى بمعظم الحجيدل على إباحته

طاف وسعى لعمرته قبل  ذاإ فيحرم بحج ٍ  من عمرته، اقه متمتع لم يكن له أن يحلوإن س
  تمتع الناس مع النبي» :ابن عمر قولل ؛حل منهما ،، فإذا ذبحه يوم النحرحلقٍ 

حرم عليه حتى  فإنه ال يحل من شيءٍ  ،من كان معه هدي» :فقال ،إلى الحجبالعمرة 

                                 
 «.(ع)ال يكون من حاضري المسجد الحرام ن أ»: (5/340(الفروع )1)

 ،األئمة األربعة متفقون على أن السفر بعد العمرة، واإلحرام بالحج من منتهى ذلك السفر»: (5/123البيان )(أضواء 2)
 ...«.مسقط لدم التمتع، إال أنهم مختلفون في قدر المسافة

 (.13116أخرجه ابن أبي شيبة )(3)

 .(5/163المحلى )ابن حزٍم في  أخرجه(4)

 «.وهو من مفردات المذهب ...رد حجهما إلى العمرة، مستحبمففسخ القارن وال» :(8/185(اإلنصاف )5)



 مناسككتاب ال تقريب الروض المربع
 

 

21 

 

 .كالقران  ،ألن التمتع أحد نوعي الجمع بين اإلحرامين، و (1)متفق عليه «يقضي حجه
 ،(2)اوجوبً  أحرمت به ،فخشيت فوات الحج، عمرةٍ رأة متمتعة قبل طواف موإن حاضت ا
:  فحاضت، فقال لها النبي ت متمتعةً أن عائشة كان ،لما روى مسلم ؛وصارت قارنةً 

 .(3)«أهلي بالحج»
 .غيرهاه وكذا لو خشي

 فصل
وكونه ال يخرج منه  ،اإلحرام لتأكد ؛(4)صح ،افلم يعين نسكً  ،ومن أحرم وأطلق

 فيصح مع اإلطالق. -ما يأتيك  -ألن اإلحرام يصح مع اإلبهامو  ،بمحظوراته
فكان له صرف المطلق إلى  ،دئ بأيها شاءألن له أن يبت ؛من األنساك فه لما شاءرَ وصَ 

 .أيها شاء
بم : »قال لعلي ٍ   النبي؛ لحديث جابٍر، أن انعقد بمثله ،بمثل ما أحرم فالنإن أحرم و 

 «ا كما أنت، وامكث حرامً فأهدِ »، قال:  قال: بما أهل به النبي« أهللت يا علي؟
 .(5)متفق عليه
 .ران إليهالصحة فسخ اإلفراد والقِ و  ،اليقينألنها  ؛، استحبابًاجعله عمرةً  ،وإن جهله

 
 فيما بعده، لم يصر حالاًل  ،األنه إذا أحرم زمنً  ؛أو بنصف نسكٍ  ،اويصح أحرمت يومً 

 .حتى يؤدي نسكه

                                 
 .(1221)صحيح مسلم  (1601(صحيح البخاري )1)

 جائز باإلجماع من غير خشية الفوات، فمع خشية الفوات أولى. ،إدخال الحج على العمرة: »...(3/421(المغني )2)
الحج، ما لم يفتتح  أن يدخل عليها بعمرةٍ  هل  قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن لمن أ

 . «الطواف بالبيت

 .(1213صحيح مسلم )(3)

 «.(و)صح  ،ابأن نوى نفس اإلحرام ولم يعين نسكً ، اوإن أحرم مطلقً »: (5/310(الفروع )4)

 .(1216) صحيح مسلم (4352صحيح البخاري )(5)
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 لعدم جزمه. ؛(1)ال إن أحرم فالن فأنا محرم
 فصل

إن  ،لبيك ال شريك لك لبيك، : لبيك اللهم لبيك، وهيتلبيةٌ  (2)عقب إحرامهوُسن 
متفق  ، في حديثٍ بن عمرا، روى هذه الصفة والنعمة لك والملك، ال شريك لك لحمدا

 .(3)عليه
 .أي: أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك ،لبيك اللهم لبيكومعنى: 

: سمعت رسول الله ؛ لقول أنسٍ وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، وسن أن يذكر نسكه فيها
  :(4)مسلم رواه« اا، لبيك عمرًة وحجًّ لبيك عمرًة وحجًّ »أهلَّ بهما جميًعا. 

 ما من مسلمٍ »:  ال: قال رسول الله، قسهل بن سعدٍ  ؛ لحديثإكثار التلبيةسن و  
، حتى تنقطع ، أو مدرٍ ، أو شجرٍ ن حجرٍ ن عن يمينه، أو عن شماله مِ يلبي إال لبى مَ 

 .(5)رواه الترمذي وابن ماجه« األرض من هاهنا وهاهنا
أو  ،أو أقبل ليل أو نهار ،(1)أو صلى مكتوبةً  ،(6)اأو هبط واديً  ،ازً شإذا عال نَ  وتتأكد
أو  ،أو نزل عنها ،أو ركب دابته ،اا ناسيً أو فعل محظورً  ،اأو سمع ملبيً  ،(8)الرفاق التقتِ 

قال خيثمة بن عبد الرحمن: كان أصحاب  ،ألن ذلك مأثور عن السلف» ؛رأى البيت
ودبر  ،ا، وباألسحار، أو لقوا ركبانً أو أشرفوا على أكمةٍ ا، عبد الله يلبون إذا هبطوا واديً 

                                 
 «.(و)فيتوجه أن ال يصح  ،ولو قال: إن أحرم زيد فأنا محرم»: (5/381)الفروع (1)

 ، والمثبُت المذهب، كما في اإلقناع والمنتهى والروض.«قال: لبيك... وإذا استوى على راحلته»في الزاد:  (2)

 .(1184) صحيح مسلم (1540صحيح البخاري )(3)

 .(1251)صحيح مسلم (4)

 (.2021) سنن ابن ماجه (828)جامع الترمذي (5)

( ومسلم 1555أخرجه البخاري ) «أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي...: »مرفوًعا ابن عباسٍ عن (6)
 «.باب التلبية إذا انحدر في الوادي»( وترجم عليه البخاري: 166)

 «.ال يختلفون فيه ،عند جميع العلماء وعلى كل شرفٍ  ،يستحب التلبية دبر كل صالةٍ : »(4/51(االستذكار )1)

واألذكار، والدخول إلى مكة من  ،ا لهن  فيما سُ  ،ل واالضطباعمَ وأجمعوا على استحباب الر  »: (1/200) إلفصاحا(8)
ومع التقاء ، وصعودٍ  ، وفي كل هبوطٍ فٍ رَ وعلى كل شَ  ،أعالها، ورفع الصوت بالتلبية للرجل عقيب الصلوات

 «.الرفاق، وباألسحار
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واستشعار  ،فلتدارك الحج ،اا ناسيً وأما فيما إذا فعل محظورً ، (1)«رواه سعيد .الصلوات
 ورجوعه إليه. ،إقامته عليه

 ،أتاني جبريل: »، قال: قال رسول الله دٍ ؛ لخبر السائب بن خالَّ (2)هاب ذَكرٍ  جهروُسنَّ 
 .(3)ه الخمسةارو  «ل والتلبيةآمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم باإلهالفأمرني أن 

 يلبي سمع رجاًل  ن ابن عباسٍ أل ،وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره
 .(4)«إن هذا لمجنون، ليست التلبية في البيوت، إنما التلبية إذا برزت»بالمدينة، فقال: 

 .؛ لئال يخلط على الطائفين والساعينعدهوفي غير طواف القدوم والسعي ب
 .ألن القصد المعنى ؛وإال فبلغته ،وتشرع بالعربية لقادرٍ 

كان إذا فرغ   ن النبيإ» :خزيمة بن ثابتٍ  لقول، و ألنه مظنة إجابةٍ ؛ ويسن بعدها دعاء
 .(5)شافعيرواه ال «واستعاذ برحمته من النار ،سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه ،من تلبيته

ألنه موضع شرع فيه و  ألنها مشروعة عند كل دعاٍء، بعدها؛ صالة على النبي ُسن و 
كان يستحب » :القاسم بن محمدٍ ، ولقول كاألذان  ،فشرع فيه ذكر رسوله ،ذكر الله

 .»(6) أن يصلي على ،للرجل إذا فرغ من تلبيته
 .(1)الفتنةمخافة  ؛سمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلكبقدر ما تُ  أنثىوتخفيها 

 .م، فلم تكره لغيره، كسائر األذكارألنها ذكر مستحب للمحرِ  ؛وال تكره التلبية لحاللٍ 
 

                                 

 .(4/425) شرح العمدةقاله شيخ اإلسالم في (1)

 . استحباب رفع الصوت بالتلبية، متفٌق عليه: (8/232) نووي على مسلم(شرح ال2)

سنن  (3110السنن الكبرى للنسائي ) (820)جامع الترمذي  (1814سنن أبي داود ) (16551مسند أحمد )(3)
 «.حسن صحيح»( قال الترمذي: 2022) ابن ماجه

 .(142أبي داود )صكما في مسائل  ،أحمدرواه  (4)

: (2/450) التلخيص الحبيروقال في « إسناده ضعيف»: (5/303الفروع )قال في  (101ترتيبهي )مسند الشافع(5)
 «.وهو مدني ضعيف ،أبو واقد الليثي ،فيه صالح بن محمد بن أبي زائدة»

فيه (: »2/450وقال في التلخيص الحبير )« إسناده ضعيف(: »5/303قال في الفروع )( 2511سنن الدارقطني )(6)
 «.مد بن أبي زائدة، أبو واقد الليثي، وهو مدني ضعيفصالح بن مح

 .«(ع)حكاه ابن عبد البر  ،والسنة أن ال ترفع صوتها (و)سمع امرأة نفسها بها يعتبر أن تُ : »(5/304(الفروع )1)
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 باب محظورات اإلحرام
 .أي: المحرمات بسببه

 تسعة: وهي
ى: }َوال وله تعالق؛ لبال عذرٍ  ،(1)من جميع بدنه ،أو قلعٍ  أو نتفٍ  بحلقٍ  شعرٍ ة إزال: أحدها

ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه{َتْحِلُقوا رُُءوَسُكْم َحتَّ   ،ونحوه والنتفُ  القلعُ  :لحق بالحلقوأُ ، ى يَ ب ْ
 .هبجامع الترفُّ  ؛البدن سائرُ  :وبالرأس
من بدنه  ألنه إزالة جزءٍ  ؛بال عذرٍ  ،جلٍ أو رِ  من يدٍ  ا،أو قصه ،(2)راتقليم األظف: والثاني
 .أشبه الشعر ،يترفه به

 :ال فديةو 
زيل ألذاه، أشبه قتل الصيد الصائل ألنه أُ  ؛فأزالهما ،ظفره رسِ أو كُ  ،إن خرج بعينه شعر-

 .(3)«إذا انكسر ظفر المحرم، فليقصه: »قال ابن عباسٍ  ، وقدعليه
لغيرهما،  نهما بالتبعيةأل ؛بظفرها كأن قطع جلًدا عليه شعر، أو أنملةً ،  أو زاال مع غيرهما-
 .التابع ال يفرد بحكمٍ و 

}َفَمْن   :لقوله تعالى ؛فأزال شعره لذلك، فدى ،ونحوه أو قملٍ  رحٍ وإن حصل األذى بقَ 
ألن األذى و  ،َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك{

 .من غير الشعر
أس، ألنه تعالى أوجب الفدية بحلق الر  ؛أو سكت ولم ينهه، فدى ،ق رأسه بإذنهلِ ومن حُ 

 .مع أن العادة أن غيره يحلقه، وألن المفعول به مفرط بسكوته، وعدم نهيه
: المحرِم الذي وقصته راحلتهفي  لقوله  ؛ونحوه م غسل شعره بسدرٍ ويباح لمحرٍ 

 .«اغسلوه بماٍء وسدرٍ »
                                 

الفروع وفي  «تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة ىأجمع المسلمون عل» (1/241المجموع ) (1)
 «.(و)وشعر البدن كالرأس في الفدية »: (5/411)

وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على ...يجوز للمحرم قلم أظفاره :قال داود»: (1/248(المجموع )2)
 «.وفي االعتداد به في اإلجماع خالف ،فلعلهم لم يعتدوا بداود ،تحريم قلم الظفر في اإلحرام

 «.صحيح»: (2/114ما صح من آثار الصحابة في الفقه )وفي  (12155ابن أبي شيبة ) أخرجه(3)
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؛ ألنه أقل ما وجب فعليه طعام مسكينٍ  ،اأو قلم ظفرً  ،أو بعضها واحدةً  شعرةً  فمن حلق
 .ةً شرًعا فدي

  .مسكينين افطعام ،أو ظفرين ،شعرتين وشعرتين أو بعض
أو صيام  ،أو إطعام ستة مساكين ،شاةٌ  ،(1)فديةٌ  فعليه ،أظافر أو ثالثة، وثالث شعراتٍ 

 .، وُخصَّت بالثالث؛ ألنها جمع، وُاعتبرت في مواضعثالثة أيامٍ 
 .راءة ذمتهالفدية؛ احتياطًا لب ستحبتاُ  ،به وإن خلل شعره وشك في سقوط شيءٍ 

 
وال »في المحرِم الذي وقصته راحلته:  ؛ لقوله (2)اإجماعً  ،تغطية رأس الذكر :الثالث

ما يلبس المحرم من  له  سأل رسول العن ابن عمر، أن رجاًل و  ،«تخمروا رأسه
متفق « ص، وال العمائم، وال السراويالت، وال البرانسمُ ال تلبسوا القُ »الثياب؟ فقال: 

 .(3)عليه
 وطينٍ  كقرطاسٍ   ،، أم السٍ نُ رْ وب ُ  كعمامةٍ   ،اكان معتادً   سواءٌ  ،فدى، غطى رأسه بمالصقٍ ن فم
 ؛ لقولولو لم يالصقه ،ا أو الراكبً  (4)لٍ حمِ أو استظل في مَ  ،صبه بسيرٍ أو عَ  ،وحناءٍ  ورةٍ ونُ 

اضح لمن »: و محرم قد استظل بينه وبين الشمسوه ،على بعيره رآه رجلٍ لابن عمر 
 .(5)«أحرمت له

 .؛ ألنه فعل محرًما في اإلحرامويحرم ذلك بال عذرٍ 
أو  (6)أو شجرةٍ  أو استظل بخيمةٍ  ،، وال يُقصد به الترفه؛ ألنه ال ُيستداممل عليه إن حَ ال

                                 
 «.وكان الجيد أن يقول: فعليه الفدية»: (2/08) قال ابن المنجى في الممتع« فعليه دمٌ »في الزاد:  (1)

تغطية  :الثالث»: (5/411) الفروعوفي « أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه»: (53)ص اإلجماع(2)
 «.اماعً إج ،الرأس

 .(1111)صحيح مسلم  (1543صحيح البخاري )(3)

 ،مركب يركب عليه على البعير: والمحمل .لنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منهقَ : البرنس: (4/0(حاشية الروض )4)
ثم غلبت على  ،لسحجر الك   ،بضم النون :النورة»: (2/631المصباح المنير )وفي  .ويقال: لمحمل الهودج

 «.وتستعمل إلزالة الشعر ،وغيره رنيخٍ لس من ز  ى الك  أخالط تضاف إل
 «.صحيح هإسناد»: (1/261المجموع )قال في  (14253بن أبي شيبة )اأخرجه (5)

، فال بأس أن وإن نزل تحت شجرةٍ ، وال بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء: »(3/281(المغني )6)
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بة قد ضربت له حتى أتى عرفة، فوجد القُّ   فأجاز رسول الله»، لقول جابٍر: بيتٍ 
 .(1)رواه مسلم« زل بها بنمرة، فن

 
 ، فإن لبسه فدى.؛ لحديث ابن عمر السابق(2)، إجماًعاامخيطً  ذكرٍ  بسُ لُ : لرابعا

خالف بين أُ  ابن عمر، فقال: وسأل رجلٌ  ألنه كمخيٍط، ؛وال غيره وال يعقد عليه رداءً 
 .(3)رواه الشافعي« اال تعقد شيئً »فقال:  ثم أعقده وأنا محرم؟ ،طرفي ثوبي من ورائي

 ؛ لحاجته لستر عورته.إال إزاره
ألن الحاجة تدعو ، و (5)عائشة روي عن ؛لعقدٍ  فيهما نفقة مع حاجةٍ  (4)اميانً قته وهِ نطَ مِ إال و 

 .فجاز كعقد اإلزار ،إلى عقده
وال  ،إلى أن يجد ،(6)لبس سراويلَ  ،اأو لم يجد إزارً  ،لبس خفين ،وإن لم يجد نعلين

يجد من لم : »يخطب بعرفاتٍ  سمعت النبي  :، قالابن عباسٍ  لظاهر حديث ؛فدية
 .(1)متفق عليه «للمحرم ،فليلبس سراويل ،افليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارً  ،النعلين

                                                                                               
 .«ل العلما يستظل به، عند جميع أهيطرح عليها ثوبً 

 .(1218)صحيح مسلم (1)

وفي  ،اكل ما في هذا الحديث مجتمع عليه من أهل العلم أنه ال يلبسه المحرم ما دام محرمً : »(4/14(االستذكار )2)
للمحرم عند جميع  فال يجوز لباس شيءٍ  ،معنى ما ذكرنا من القمص والسراويالت والبرانس يدخل المخيط كله

وأنه ال بأس  ،جمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساءوأ...أهل العلم إال من شذ
وأنه ليس له أن  ،وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه، للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف

 «.اعً إجما ،مل على قدرهأو بعضه بما عُ  ،لبس المخيط في بدنه» :(5/410) الفروع« يغطي رأسه

 .(1/311ترتيبه(مسند الشافعي )3)

كيس يجعل فيه   :مياناله  »: (2/641)المصباح  وفي« كل ما شددت به وسطكالمنطقة:  »: (211)صالمطلع (4)
 .موالهو  إال ابن عمر ،العلماء كافةً إنه قول  :(1/255)المجموع وفي  «ويشد على الوسط ،النفقة

، صحيح عن ابن عباسٍ : (3/06الضعيفة ) سلسلةوفي ال (0186) لبيهقيوا (15448أخرجه ابن أبي شيبة )(5)
 .عنها صحيحٍ  أخرجه البيهقي بسندٍ  وقد ورد نحوه عن عائشة ،وعطاءٍ 

ا بين أهل العلم، في أن للمحرم أن يلبس السراويل، إذا لم يجد اإلزار، والخفين ال نعلم خالفً »: (3/281(المغني )6)
 «.إذا لم يجد نعلين

 .(1118صحيح مسلم )( 1841اري )صحيح البخ(1)
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ال و »م الذي وقصته راحلته: في المحرِ   ل النبيو ق؛ ل(1)، إجماًعاالطيب: الخامس
 .«وال تمسوه بطيبٍ »، وفي لفٍظ: «تحنطوه

وال تلبسوا من » :وله ؛ لقا منهماأو شيئً  ،أو ثوبه ،محرم بدنه طيبويفدي إن  ،يأثمف
 .«سرْ ا مسه الزعفران وال الوَ الثياب شيئً 

؛ ألنه استعمال ط بمطيبٍ عَ أو است َ  ،أو اكتحل ،هنأو ادَّ ، أو شربٍ  أو استعمله في أكلٍ 
 للطيب، أشبه شمه.

 .ولو بخور الكعبة ،اأو شمه قصدً  ،ونحوه ر بعودٍ أو تبخَّ  ،اا طيبً قصدً  أو شمَّ 
 ،وفرنَ لي َ او  ،وبنفسج ،وورد ،سرْ ووَ  ،وزعفران ،وعنبر ،روكافو  ،مسك :ومن الطيب

 .وماء وردٍ  ،(2)وبان ،وياسمين
 :ال فديةو 

 .بال قصدٍ شيًئا من ذلك  إن شمَّ -
 ؛ ألنه غير مستعمٍل للطيب.كقطع كافورٍ   ،أو مس ما ال يعلق-
 .األنها ليست طيبً  ؛أو شم فواكه-
 .ما يقصد بخورهوإن ،ألنه ال يتطيب به بالشم ؛(3)اعودً شم أو -
؛ ألنه ال يقصد للطيب، وال يتخذ منه (4)اامً مَ أو نَ  ،اا فارسيًّ يحانً أو رَ  ،ايحً شِ  شم أو-

                                 
 «.أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب: »(3/203(المغني )1)

طيب معروف، قيل: روث  :لعنبرٍب. امن طي، أو أخالط طيب معروف: الكافور: (4/11(حاشية الروض المربع )2)
الينوفر: بالم  .ب الرائحةه أزرق، طي  نبات زهر  :البنفسج .كالسمسم باليمن  ،بات أصفر. الورس: نبحريةٍ  دابةٍ 

 . البان:ب الرائحةنبات زهره طي  . الياسمين: ضرب من الرياحين، طيب الرائحة ينبت في المياه الراكدةالتعريف، 
 اهـ وفي بعض كتب المذهب وأكثر المعاجم: .معروفٍ  ، ولحب ثمره دهن طيبٍ شجر ينمو ويطول في استواءٍ 

َلوفـَرُ ا  .وفرنَ يَـ لا ، بدل:لنـ يـ 

 ،وما ينبته آدمي ،كشيحٍ   (و)ونبات الصحراء  (و) وتفاحٍ  كأترج ٍ   ،هاوالفواكه كل    (و)وله شم العود : (5/431(الفروع )3)
 .(و) صفرٍ وعُ  ،كحناءٍ   ،ال لقصد الطيب

و هالريحان الفارسي:  .بكسر الشين، نبت سهلي من األمرار، له رائحة طيبة :يحالش   : (4/18)(حاشية الروض 4)
بفتح النون، وتخفيف الميم، نبت طيب  . النمام:نبت طيب الرائحة، معروف بالحجاز، والشام، والعراق ،الحبق
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 طيب.
 .لطيبٍ  ؛ ألنه غير مستعملٍ غير مطيبٍ  أو ادهن بدهنٍ -
 

}ال تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم  لقوله تعالى:؛ (1)إجماًعا قتل صيد البر أو اصطياده، :السادس
 .{ُحُرمٌ 

؛ ، ولو استأنسوبط ٍ  كحمامٍ   ،(3)أصاًل  (2)ا بريًّ ا مأكواًل ن قتل صيدً مَ ء الصيد على جزا فيلزم
 .اعتبارًا بأصله
 .؛ ألن األصل فيها اإلنسيَّةولو توحشت ،أهليةٍ  وبقرٍ  بخالف إبلٍ 

ا تغليبً  ؛وغيره أو بين وحشي ٍ  ،وغيره بين مأكولٍ  كمتولدٍ   ،ومن غيره صيدٍ  من تولدٌ يُفدى مو 
 .للحظر

أو  ،آلةٍ  ولو بمناولةِ  ،وإعانةٍ  وداللةٍ  ،كإشارةٍ   ،أو سببٍ  بمباشرةٍ ، صيد في يده أو تلف
ه وأصحابُ  ،لحديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي؛ هو متصرف فيها دابةٍ  جنايةِ 

ال، يا  :قالوا «؟أو أمره بشيءٍ  ،هل أشار إليه إنسان منكم» : قال النبي ،محرمون
كانوا و  -فقلت ألصحابي»، وفي روايٍة: (4)متفق عليه« فكلوا»، قال: رسول الله

 .«: ناولوني السوط، فقالوا: والله، ال نعينك عليه بشيءٍ -محرمين
فكذلك  ،ألنهما اشتركا في التحريم؛ (5)فالجزاء بينهما ،امحرمً  مٌ محرِ  -ونحوه -وإن دلَّ 

 .في الجزاء
؛ لما تقدم في حديث أبي (6)ن له أثر في صيدهأو كا ،م أكله مما صادهويحرم على المحرِ 

                                                                                               
 .الرائحة

 «.ال خالف بين أهل العلم، في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم: »(3/288(المغني )1)

 .«وهو الوحشي المأكول»وفي المنتهى:  «صاًل ما كان وحشيًّا أ»وفي اإلقناع:  «وحشيًّا مأكواًل »في المقنع:  (2)

 «.)و( نص عليه ،بأصله وأهلي ٍ  واالعتبار في وحشي ٍ : »(5/511(الفروع )3)

 .(1106)صحيح مسلم ( 1824صحيح البخاري )(4)

 .وهو من المفردات ،ا، فالجزاء بينهماقتله محرمً  يا، والمتسبب فإذا كان القاتل محرمً : (8/281(اإلنصاف )5)

 أو أعانه أو أشار وكذا إن دل حالاًل  ،اإجماعً  ،أو ذبحه ،ويحرم على المحرم صيد صاده: »(5/411لفروع )(ا6)
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 قتادة.
ا حمارً   امة، أنه أهدى لرسول اللهثَّ ب بن جَ عْ الصَّ ؛ لحديث يد ألجلهبح أو صِ ذُ ما  كذاو 

متفق  «رمإنا لم نرده عليك إال أنا حُ »ه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: ا، فردَّ وحشيًّ 
 .(1)عليه

، لما روي عن هغيرِ  مٍ ال يحرم على محرِ  ،يد لهأو صِ  ،لنحو داللةٍ  ى محرِمٍ وما حرم عل
فقال ألصحابه: كلوا، فقالوا: أوال تأكل أنت؟  وهو محرِم، ،تي بلحم صيدٍ أُ أنه ، عثمان
 .(2)رواه مالك «يد من أجليإنما صِ  ؛إني لست كهيئتكم»فقال: 

بيض النعام يصيبه  في: »ابن عباسٍ ؛ لقول (3)مابقيمته ،ه إذا حلبهولبنُ  صيدٍ  ضمن بيضُ ويُ 
 .ةقيمالفكان فيه  ،من بهيمة األنعام ماوألنه ال مثل له ،المراد قيمتهو  ،(4)«ثمنه المحرم
فليس  ،لخبر الصعب السابق ؛(5)بغير إرثٍ  ،اصيدً  هبةٍ  وال بشراءٍ  ابتداءً  مٌ محرِ لك وال يم
وال  ،ى من غيرهألنه أقو  ، ويملكه باإلرث؛ للتمليك له؛ ألن الله حرمه عليه كالخمرمحاًل 

 .فجرى مجرى االستدامة ،بدليل أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون ،فعل منه
 .لقوة االستدامةملكه عنه؛  لزُ لم ي َ  ،وإن أحرم وبملكه صيد

لتي ال يشاهدها، كبيته ونائبه الغائب عنه؛ ألنه لم يفعل في ا ،يده الحكميةتزول وال 
 ن في ملك غيره.كما لو كا  ،فلم يلزمه شيء ،الصيد فعاًل 

يمتنع  في موضعٍ  بإرساله ،معه صٍ فَ أو ق َ  ،لهحْ أو رَ  ،كخيمته ،دةيده المشاهَ  ةزالويلزمه إ
 .م عليه، كحالة االبتداءوهو محرَّ  ،ا لهلئال يكون ممسكً  ؛فيه

                                                                                               
 «.(و)

 .(1103) صحيح مسلم (1825صحيح البخاري )(1)

 .(1/321المجموع ) وصححه النووي في (1/354) موطأ مالك(2)

 .«بقيمته (و)ضمنه  ،أتلف بيض صيدٍ  وإن»: (5/515) «(و)وإن جلبه ضمنه بقيمته : »(5/401(الفروع )3)

وهو  «قيمته»واألثر في كتب المذهب بلفظ: « صحيح عنه»: (2/43) الدراية قال في (8204عبد الرزاق ) (أخرجه4)
المراد  :(2/112الممتع شرح المقنع )قال في  (8313صنف عبد الرزاق )مبهذا اللفظ عن ابن مسعوٍد في 

 .هاها قيمتُ ء يعدل ثمنُ إذ غالب األشيا : القيمة؛بالثمن

 «.(و) بغير إرثٍ  وال يملك المحرم الصيد ابتداءً : »(5/481(الفروع )5)
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ألنه ليس  ؛وبهيمة أنعامٍ  كدجاجٍ   ،(1)، إجماًعاحيوان إنسي ،مٍ رَ أو حَ  وال يحرم بإحرامٍ 
 .(2)ن في إحرامه بالحرمدْ يذبح البُ   النبي ، وقد كانبصيدٍ 

 .ُه{ى: }ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعامُ لقوله تعال ؛(3)، إجماًعاوال يحرم صيد بحرٍ 
 .، فيحرم؛ ألن التحريم فيه للمكان، فال فرقبالحرم ان البحريإن كأما 

 .ألنه يبيض ويفرخ في البر ؛يٌ طير الماء بر ِ و 
عائشة، قالت: لحديث  ؛كلبٍ ر و مٍ نو  أسدٍ ك  ،م األكلرَّ حقتل مُ ، وال إحرامٍ  مٍ وال يحرم بحر 

تقتل في الحرم: الغراب،  ،خمس من الدواب كلها فواسق»: قال رسول الله 
 .كما تقدم  ،إال المتولد ،(4)متفق عليه« أة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرةدَ والحِ 

 ،بجرحه اأو ضررً  اخشي تلفً  سواءٌ  ،ن نفسه أو مالها عدفعً  ،(5)صائلٍ  صيدٍ  وال يحرم قتلُ 
 فصار كالكلب العقور. ،ألنه التحق بالمؤذيات؛ أو ال

كل   ى ما ذُكر في الحديثوفي معن ،لحديث عائشة ؛مؤذٍ  كل ِ   قتلُ  ،حرمٍ  وأ في حل ٍ ويسن 
 .مؤذٍ 

 .للخبر ؛فال يحل قتله إال بإحدى الثالث ،غير الحربي وأما اآلدمي
إزالة ، أشبه ترفه بإزالتهلما فيه من ال ؛ولو برميه ،(6)بانهئْ وصِ  قتل قملٍ  امٍ يحرم بإحر و 

 .الشعر
 .أشبه البعوض ،وال قيمة له ،؛ ألنه ليس بصيدٍ وال جزاء فيه

 .(1)وهو محرم ،قياد بعيره بالسُّ رَّ عن عمر، أنه ق َ ففي الموطأ  ؛ونحوهما (1)رادٍ وقُ  ال براغيثَ 
                                 

كالبقر والغنم   فأما ما ليس بصيدٍ »... :(1/206المجموع )وفي « وليس في هذا اختالف: »...(3/316المغني )(1)
 «.باإلجماع فليس بحرامٍ  ،واإلبل والخيل وغيرها من الحيوان اإلنسي

 . (1218صحيح مسلم ). ما في حديث جابٍر ك(2)

 «.أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه: »(3/316(المغني )3)

 .(1108) صحيح مسلم (1820صحيح البخاري )(4)

 «.(و... )وإن قتله لصياله عليه لم يضمن»: (5/481(الفروع )5)

 .(114حيط )صالقاموس الم .بيض القمل(6)

ما يتعلق بالبعير : رادالقُ  .(1/51لمعجم الوسيط ). اعضوض شديد الوثب ،من صغار الهوام ضربٌ  :راغيثالب (1)
  (.2/406لمصباح )ا راده.نزعت قُ  :دت البعير بالتثقيلوقر   .وهو كالقمل لإلنسان ،ونحوه
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 .ألنه غير مثلي ٍ  ؛قيمتهب ؛ ألنه برِ ي،ضمن جرادويُ 
 
}َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو بِِه  لقوله تعالى: ؛ويفدي ،هفعلُ  ،محظورٍ  احتاج لفعلِ م ٍ محرِ ولِ 

 .باقي المحظورات بالحلق لحقوأُ  ،جرةكعب بن عُ   وحديثِ اآلية،  َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة{
 .إذا ُاضطر كمن بالحرم  ،لهفله ذبحه وأك ،ر إلى أكل صيدٍ ضطُّ وكذا لو اُ 

 .، وهو المضطروال يباح إال لمن له أكل الميتة
 

 ، في النكاحأو وكياًل  ،اأو كان وليًّ  ،مةً ج محرِ وَّ أو زَ  ،مٌ فلو تزوج محرِ  ،عقد النكاح :السابع
نكح، م، وال يُ نكح المحرِ ال يَ »:  رسول الله: قال قال ،عثمان؛ لحديث وال يصح حرم

 .(2)مسلمرواه  «وال يخطب
كشراء فلم يجب به فدية،   ،فسد ألجل اإلحرام ألنه عقدٌ  ؛في عقد النكاح وال فدية

 .صيدٍ 
 ،في وجوب ما يجب باإلحرام ألن حكمه باقٍ  ؛ال فرق بين اإلحرام الصحيح والفاسدو 

 .فكذلك ما يحرم به
 .«وال يخطب»؛ لعموم: طبة عقدهخُ ، و امرأةٍ  ةطبخِ  مٍ وكره لمحرِ 

 .معناه ال يشهد النكاح :قال «ال يخطب»نقل حنبل:  ؛شهادته فيه حضوره أووُكره 
فال  ،وألنها مباحة قبل الرجعة ،ألنه إمساك ؛ةٍ بال كراه ،صحت ،هامرأتَ  مٌ محرِ ولو راجع 

 .إحالل
ولذلك  ،على عينها، وهي تراد للوطء وغيره ألن الشراء واقعٌ  ؛(3)لوطءٍ  أمةٍ  وكذا شراءُ 

ولذلك  ،ضع خاصةً فإنه على منفعة البُ  ؛الف عقد النكاحبخ ،صح شراء نحو المجوسية
 .لم يصح نكاح نحو مجوسيةٍ 

                                                                                               
 .(1/358) موطأ مالك(1)

 .(1410)صحيح مسلم (2)

 «.اويباح شراء اإلماء للتسري وغيره، وال نعلم في ذلك خالفً » :(8/331) الشرح الكبيرفي (3)
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، ماحر وهو  ،هأو غيرِ  ،من آدمي ٍ  ،أو دبرٍ  لٍ بُ غيب الحشفة في ق ُ وهو أن ي الوطء، :الثامن

: هو ى: }َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفال رََفَث{ قال ابن عباسٍ لالقوله تع ؛(1)إجماًعا
 .(2)الجماع

 وال يخلو من حالين:
 :قبل التحلل األول ن الوطءو كين أحدهما: أ

لقضاء بعض  ؛ساهٍ و  ، وال فرق بين عامدٍ بعرفةَ  ولو بعد وقوفٍ  ،(3)سد نسكهمايفف.1
 .(4)واولم يستفصل ،بفساد الحج الصحابة 

 ،روي عن عمر ؛يخرجان منه بالوطء وال ،(5)في النسك الفاسد ضيٌ مُ  يهمايجب علو .1
ى: }َوأَِتمُّوا لقوله تعال ؛، فحكمه كاإلحرام الصحيح(6)وابن عباسٍ  ،وأبي هريرة ،لي ٍ وع

 .اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه{
 .(1)وابن عمروٍ  ، وابن عمر،روي عن ابن عباسٍ ؛ (1)ثاني عامٍ  اويقضيانه وجوبً .1

                                 
حتى  ،حرام من حين يحرم ،أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج: »(4/251(االستذكار )1)

 «.يطوف طواف اإلفاضة

  .«ناده صحيحإس»: (161)ص التحجيل ( وفي13231ابن أبي شيبة )ووصله  (1512البخاري )علقه  (2)

فساد الحج بالجماع في الفرج، ليس فيه اختالف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن : »(3/318(المغني )3)
 «.إال الجماع ،في حال اإلحرام الحج ال يفسد بإتيان شيءٍ 

 ي بالعامد.هذا التعليل جعله في الدقائق لفساد النسك ولو بعد الوقوف، وفي الكشاف جعله للحوق الساه (4)

 :فإنه قال ،وأنه لم يخالف فيه إال داود الظاهري ،نقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذا»: (1/388(المجموع )5)
 «.يخرج منه باإلفساد

أصاب أهله وهو محرم بالحج؟  وأبا هريرة سئلوا: عن رجلٍ ا عليًّ و أنه بلغه، أن عمر : »(1/381موطأ مالك )في (6)
المجموع وفي  «ثم عليهما حج قابل والهدي ،حتى يقضيا حجهماان لوجههما ينفذان يمضي»فقالوا: 

وقع على امرأته وهو  في رجلٍ  ،عن ابن عباسٍ »(: 0182السنن الكبرى للبيهقي )وفي  «منقطع: »(1/386)
ا وال فتفرق ،فإذا أحرمتما ،فاخرجا حاجين ،فإذا كان عام قابلٍ  ،وارجعا إلى بلدكما ،اقضيا نسككما»قال:  ،محرم

 «.إسناده صحيح»: (158)صالتحجيل و  (1/386المجموع )وفي « اوأهديا هديً  ،تلتقيا حتى تقضيا نسككما

ا أو سواء كان الحج أو العمرة فرضً  ،القضاء بال خالفٍ  ،مفسد الحج أو العمرة على يجب»: (1/380(المجموع )1)
 «.نفاًل 
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 ؛ لزوال عذره.افورً  ،اإلسالم وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجةِ 
ألن القضاء يحكي  ؛ميقاتالإن كان قبل  ،من حيث أحرم أواًل في القضاء ن إحرامه ويكو 

 .ركالنذ  ،بموضع اإليجاب فيتعلق ،وألن دخوله في النسك سبب لوجوبه ،األداء
ألنه ال يجوز  ؛الميقات فإنه يحرم من، ، بل أحرم منهيكن أحرم بما فسد قبل ميقاتٍ  وإال

 .مجاوزته بال إحرامٍ 
 الفدية، وستأتي..ويجب به 4
فإذا » ؛ لقول ابن عباٍس:أن يحالَّ إلى  من موضع وطءٍ  تفرقهما في قضاءٍ  نَّ وسُ .5

 .، ولئال يعاود المحظور«حتى تقضيا نسككما ،أحرمتما، فتفرقا وال تلتقيا
 :الوطء بعد التحلل األولالثاني: أن يكون 

  النبيأن ، سٍ ر ِ عروة بن مض، ولحديث (2)؛ روي عن ابن عباسٍ ال يفسد النسكف.1
را، فقد تم  أو نهاً من صلى هذه الصالة معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة لياًل »قال: 

 .(3)رواه الخمسة «حجه، وقضى تفثه
 فة الجناية فيه.ولخِ  ،بال إنزالٍ  دون فرجٍ  كوطءٍ   ،لعدم إفساده للحج ؛(4)وعليه شاة.1

                                                                                               
ه، أن رجاًل أتى عبد الله بن عمرٍو يسأله عن محرٍم وقع عن عمرو بن شعيٍب، عن أبي(: »0183لبيهقي )أخرج ا (1)

بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه 
فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فإذا 

فحج وأهد ، فرجع إلى عبد الله بن عمرٍو وأنا معه، فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباٍس فسله، قال  أدركت قاباًل،
شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباٍس، فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرٍو، وأنا معه 

قال البيهقي والنووي في المجموع « قاال فأخبره بما قال ابن عباٍس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما
 «.إسناده صحيح(: »1/381)

الحج »لقوله:  (و)لم يفسد حجه  ،وإن جامع بعد تحلله األول»: (5/456الفروع )وفي  (0811لبيهقي )ه اأخرج(2)
 «.عرفة

اجه سنن ابن م (3141سنن النسائي ) (801) سنن الترمذي (1051) سنن أبي داود (16218(مسند أحمد )3)
الدارقطني والحاكم ه صحح: (2/480التلخيص الحبير ) وقال في «حسن صحيح» ( قال الترمذي:3116)

 والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما.

وما أوجب( من ذلك )شاًة، كما لو أمذى (: »)1/556حكم الشاة هنا، كفدية أذى. قال في المنتهى وشرحه )(4)
كرار النظر... فكفدية أذى( لما فيه من الترفه... وكذا لو وطئ بعد التحلل بذلك( أي: المباشرة دون الفرج وت
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 ليطوف لإلفاضة الحل والحرم، ، فيحرم؛ ليجمع في إحرامه بين(1)وعليه المضي للحل.1
 .ألن الحج ال يتم إال به؛ صحيحٍ  إحرامٍ  في
 

إن الله وضع عن أمتي »قال:  ؛ لحديث ابن عباٍس، أن النبي هةٍ وال فدية على مكرَ 
 .(2)رواه ابن ماجه« الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 ها عليه؛ ألنه المفسد لنسكها.ئقضاونفقة حجة 
 

؛ ألنه وسيلة إلى الوطء تحرم مباشرة الرجل المرأةف ،(3)رة دون الفرجالمباش: التاسع
 .االمحرم فكان حرامً 

 ؛، وال يصح قياسها على الوطء؛ لعدم الدليلنزلألو ، و (4)لم يفسد حجه ،فإن باشرها
 .ألنه يجب به الحد دونها

، أو أمنى أو لمس لشهوةٍ  ،أو تكرار نظرٍ  ،أو قبلةٍ  ،إن أنزل بمباشرةٍ  (5)وعليه بدنة
 .قياسا على بدنة الوطء ؛باستمناءٍ 

 .؛ لما فيه من الترفهكفدية أذى  ،فشاة ،وإن لم ينزل
 .في ذلك كعمدٍ  وخطأٌ 
 .في ذلك كرجلٍ   ،مع شهوةٍ  وامرأةٌ 
 فصل

                                                                                               
 «.األول في الحج

إنما ذكروا هذا » بعد المباشرة مع اإلنزال، وتعقبه الشيخ منصور بقوله: -تبًعا للوجيز -هذا الحكم ذكره في الزاد (1)
 «.الحكم فيمن وطئ بعد التحلل األول

 (.2145سنن ابن ماجه )(2)

 «.(و) لشهوةٍ  أو نظرٍ  المباشرة بلمسٍ : الثامن»: (5/461(الفروع )3)

 «.ا قال بفساد حجهال نعلم أحدً  ،ا لم ينزل، فإن حجه ال يفسد بذلكإذ: »...(3/311(المغني )4)

 قيد الشيخ منصور في الكشاف وعمدة الطالب لزوم البدنة بما إذا كانت المباشرة قبل التحلل األول. (5)
في  ،عليه شاةو »: (5/463الفروع )وفي « هو من المفردات» :(8/351)عن لزوم البدنة  اإلنصاففي وقال       

 «.: بدنةوفي روايةٍ  (و)منهم الخرقي والشيخ  ،اختارها جماعة روايةٍ 
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 ؛ لدخولها في عموم الخطاب.(1)، إجماًعاكالرجل  ،وإحرام المرأة فيما تقدم
 .؛ لحاجتها للستررم عليهافال يح ،وتغطية رأسٍ  (2)س مخيطٍ إال في لب

 ؛ لحديث ابن عمر، أن النبي (3)، أو نقاٍب، أو غيرهببرقعٍ  تغطية وجهها يحرم عليهاو 
: ، ولقول ابن عمر(4)رواه البخاري« مة، وال تلبس القفازينال تنتقب المرأة المحرِ » قال

 .(5)«وإحرام الرجل في رأسه، إحرام المرأة في وجهها»
؛ ا منهاقريبً  مرور رجالٍ ، ك(1)لحاجةٍ  على وجهها (6)وتسدله ،اتضع الثوب فوق رأسهو 

 ،مات، فإذا حاذوا بنامحرِ   كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله»عائشة: لقول 
رواه أبو داود وابن « فإذا جاوزونا كشفناه ،سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها

 .(8)ماجه
 .للخبر المتقدم ؛قفازينس ، لب(0)ويحرم عليها وعلى رجلٍ 

 .زاةعمل للبُ كما يُ   ،يسترهمال ؛دخالن فيهيُ  ،عمل لليدينشيء يُ هما و 

                                 
 «.إال بعض اللباس في حال اإلحرام، على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجلوأجمعوا »(: 65اإلجماع )ص(1)

 ،إال في لبس المخيط وتظليل المحمل ،وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق: »(5/520روع )(الف2)
 «.لحاجة الستر...باإلجماع

 «.(و)أو غيره  ،أو نقابٍ  ،حرم عليها تغطيته ببرقعٍ في» :(5/521(الفروع )3)

 (.1838صحيح البخاري )(4)

إحرام المرأة في »قال:  ،وعن ابن عمر»: (5/521)ع الفرو ( قال في 0148لبيهقي )وا (2161الدارقطني ) هأخرج(5)
وقال محققو   «وهو عند الدارقطني موقوف»: (2/11الدراية )قال في  «جيدٍ  رواه الدارقطني بإسنادٍ  ...«وجهها

، لم نجده في غير مطبعي خطأٌ في السنن، « ابن عمر»بعد: « أن النبي »: زيادة»(: 6/124كشاف القناع )
 .«هذا الموضع...

 .وهل السدل واجب أو مستحب؟ فيه تردد(: 310في حاشية العالمة ابن فيروز )ص(6)

 «.(و) ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجةٍ »: (5/528(الفروع )1)

وهو  ،في إسناده يزيد بن أبي زيادٍ : »(2/32الدراية )( قال في 2035( سنن ابن ماجه )1833(سنن أبي داود )8)
كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن »أنها قالت:  ،( عن فاطمة بنت المنذر1/328موطأ )وفي ال« ضعيف

صحيح »وقال:  (1668المستدرك )( و 2601صحيح ابن خزيمة )وهو في  «مع أسماء بنت أبي بكر الصديق
 «.على شرط الشيخين

 «.(و)وكالرجل » :(5/531(الفروع )0)
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 .؛ كباقي المحظوراتمرأة بلبسهمااويفدي رجل و 
النبي  بن عمر، أن؛ لحديث اونحوها ،(1)جلُ مْ والدُّ  ،والسوار ،لخالويباح لها التحلي بالخَ 

 أو  ،أو خز ٍ  ،من معصفرٍ  ،لوان الثيابولتلبس بعد ذلك ما أحبت من أ»... :قال
 .(2)رواه أبو داود« ف ٍ أو خُ  ،أو قميصَ  ،أو سراويلَ  ،حلي ٍ 

تدلك المرأة من رأسها  أن من السنة»ابن عمر:  ؛ لقولضاب عند إحرامٍ ويسن لها خِ 
 .(3)رواه الدارقطني «عشية اإلحرام اءٍ ن  من حِ  بشيءٍ 

 .الكحل باإلثمدأشبه  ،؛ ألنه من الزينةإحرامٍ  بعد خضاب هرِ وكُ 
غير  ،شئتِ  حلٍ اكتحلي بأي كُ » :عائشةلقول  ، ال لغيرها؛لزينةٍ  وكره لهما اكتحال بإثمدٍ 

 .(4)رواه البيهقي« ونحن نكرهه ،ولكنه زينة ،أما إنه ليس بحرامٍ  ،اإلثمد
 :اموله
 .األصل اإلباحة؛ لحديث ابن عمر المتقدم، وألن لي ٍ حْ وكُ  ،معصفرٍ  بسُ ل-
 بل مطلوب فعله. ،ألنه ليس من المحظورات ؛بغير طيبٍ  كريهةٍ   رائحةٍ  وقطعُ -
: ابن عباسٍ ؛ لقول أو مستحبٍ  ما لم يشغال عن واجبٍ  ،(5)وعمل صنعةٍ  ،جارٌ وات ِ -
ا في الجاهلية، فلما كان اإلسالم، فكأنهم جنة، وذو المجاز، أسواقً كاظ، ومَ كانت عُ »

تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن رَبِ ُكْم{ في مواسم الحجتأثموا فيه، فنزلت: }لَْيَس َعَلْيُكْم جُ  « َناٌح َأْن تَ ب ْ
 .(6)رواه البخاري

                                 
تلبس فوق الكعبين،   ليةٌ ح   :الخلخال: (4/43) شية الروضحاوفي («. و) ولها لبس الحلي»: (5/531الفروع )(1)

المعضد من الحلي وغيره، يجعل : والدملج .حلية تلبسه المرأة في زندها أو معصمها :والسوار .وار في اليدكالس   
 .في العضد

 (.1821سنن أبي داود )(2)

وقال  ،ضعفه أئمة الحديث ،ذيبَ الر  بيدة موسى بن عُ  فيه»: (5/531الفروع ) ( قال في2660سنن الدارقطني )(3)
 .«أحمد: ال يكتب حديثه

ابن قال  «إسناده ال يصح»: (2/134ما صح من آثار الصحابة في الفقه )وفي  (0131السنن الكبرى للبيهقي )(4)
 «.ما لم يكن فيه طيب م بكل كحلٍ يكتحل المحر  »ثبت أن ابن عمر قال: » :(3/250اإلشراف ) في المنذر

 «.(و)التجارة وعمل الصنعة  لهوتجوز »: (5/522) (الفروع5)

 (.2151صحيح البخاري )(6)



 مناسككتاب ال تقريب الروض المربع
 

 

31 

 

 .(1)رواه الدارقطني «مميان والخاتم للمحرِ ال بأس بالهِ :  »ابن عباسٍ  لقول ؛وله لبس خاتمٍ 
، وقيل: المعاصي ،السباب :أي: والفسوقَ ، الجماع :أي ،ا الرفثَ وجوبً ويجتنبان 

الرفث: الجماع، والفسوق: السباب، والجدال: »ابن عمر:  ، قالاءوهو المر  ،َ والجدال
 .(2)رواه ابن أبي شيبة« المراء، أن تماري صاحبك حتى تغضبه

من كان : »لحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله  ؛وتسن قلة الكالم إال فيما ينفع
 .(3)متفق عليه «ا أو ليصمتفليقل خيرً  ،يؤمن بالله واليوم اآلخر

 
 اب الفديةب

 .ألخذها ما يجب، والمستحقُّ  أقسامها، وقدرُ 
 وهي قسمان: قسم على التخيير، وقسم على الترتيب.

 فقسم التخيير نوعان:
أو  ،ر ٍ ب ُ  دُّ مُ  لكل مسكينٍ  ،أو إطعام ستة مساكينَ  ،بين صيام ثالثة أيامٍ  فيه ريخيَّ ما األول: 
فوق  وتقليمِ  ،شعرتين فوقَ  إزالةِ  فديةُ  ، وهيشاةٍ  أو ذبحُ  ،أو شعيرٍ  ،من تمرٍ  صاعٍ  نصفُ 
لعلك آذاك : »جرةَ لكعب بن عُ  لقوله ؛ مخيطٍ  ولبسِ  ،وطيبٍ  ،وتغطية رأسٍ  ،ظفرين

أو أطعم ستة  ،وصم ثالثة أيامٍ  ،هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، فقال: احلق رأسك
 المحظورات لحق باقيوأُ ، للتخيير «أو»و ،(4)متفق عليه« أو انسك شاةً  ،مساكين
 .بالحلق
 هو ضربان:و ، جزاء صيد: لثانيالنوع ا

 :بينمن وجب عليه الجزاء  فيخيرثل، أحدهما: ما له مِ 
 .معَ ل من الن َّ ثْ له مِ  الصيد إن كان لٍ ثْ مِ  ذبحِ .1

                                 
 (.2481)سنن الدارقطني (1)

 (.13231مصنف ابن أبي شيبة )(2)

 .(41صحيح مسلم ) (6118صحيح البخاري )(3)

ستة ، على من تمرٍ  أو أطعم ثالثة آصعٍ » وفي روايٍة لمسلٍم: (1211صحيح مسلم ) (1814صحيح البخاري )(4)
 .«مساكين
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، يجزئ في فطرةٍ  ،ايشتري بها طعامً  بدراهمَ  -هبِ رْ بمحل التلف أو ق ُ  -أو تقويم المثل.1
 .ا، وإال فمدينرًّ إن كان الطعام ب ُ  ،امدً  مسكينٍ  فيطعم كلَّ ، أو يخرج بعدله من طعامه

ى: }َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم{ وله تعالقل ؛(2)ايومً  (1)مسكينٍ كل طعام  أو يصوم عن .1
 .آليةا

 ؛ ألن الصوم ال يتبعض.(3)اصام يومً  طعام مسكيٍن،وإن بقي دون 
 ؛بعد أن يقومه بدراهم وصياٍم، ، فيخير بين إطعامٍ عمالنَّ  من ثل لهال مِ صيد الضرب الثاني: 

 على ما تقدم. ، فيطعمه للمساكين، أو يصوم،اويشتري بها طعامً  ،لتعذر المثل
 

 القسم الثاني: ما يجب مرتًبا، وهو ثالثة أنواٍع:
بِاْلُعْمَرِة  ى: }َفَمْن َتَمتَّعَ وله تعالقل ،بشرطه السابق ،فيجب الهدي ،رانٍ وقِ  تعةٍ دم مُ أحدها: 

 .المتمتععلى  القارنوِقيس ِإَلى اْلَحجِ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{ 
 وسبعةً ، في الحج ام ثالثة أيامٍ ص -ولو وجد من يقرضه -أو عدم ثمنه ،فإن عدم الهدي

َعٍة ِإَذا تعالى: }َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم ِفي ا هلو ق؛ ل(4)إذا رجع إلى أهله ْلَحجِ  َوَسب ْ
 .رََجْعُتْم{
جاز في وطن  واجبٍ  كل صومٍ ألن   ؛ى وفراغه من أفعال الحجنً بعد أيام مِ  م السبعةوله صو 

أي من  }إَذا رََجْعُتْم{ المراد بقوله تعالى:و  قالوا:، ، كسائر الفروضفاعله، جاز في غيره
 .عمل الحج

 .(5)نه يكون آتًيا بها في الحج؛ ألعرفةَ  يومَ  الثالثةِ  آخرِ  واألفضل كونُ 

                                 
 والمثبت موافق لإلقناع والمنتهى.« ايومً  أو يصوم عن كل مد ٍ  ،مدا فيطعم لكل مسكينٍ »: زادفي ال(1)

 «.(و)وال يجب تتابع صوم  ...(و)ا يومً  صام عن طعام كل مسكينٍ  ،وإن اختار الصيام: »(5/514)الفروع (2)

، وحماد، كذلك قال عطاء، والنخعي  ،ا كامالً ام يومً كدون المد، ص  ،إذا بقي ما ال يعدل: »(3/451(المغني )3)
 «.ا خالفهموال نعلم أحدً  ،والشافعي، وأصحاب الرأي

 ا، في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي، ينتقل إلى صيام ثالثة أيامٍ ال نعلم بين أهل العلم خالفً »: (3/411) المغني(4)
  «.إذا رجع في الحج، وسبعةٍ 

ما بين أن ا، الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديً : »، قالتعن عائشة»: (1/426موطأ )في ال (5)
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ا من لتأخيره واجبً لعذٍر أو غيره؛  ،وعليه دمٌ  ،ذلك صامها بعد ،ىوإن أخرها عن أيام منً 
 .مناسك الحج عن وقته

فال يقتضي  ،ألن األمر بها مطلق؛ (1)وال يجب تتابع وال تفريق في الثالثة وال السبعة
 .اا وال تفريقً جمعً 

 
 .َما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي{ى: }فَِإْن ُأْحِصْرُتْم فَ لقوله تعال ؛ديه ، يلزمهالمحصرالثاني: 
 «.وإنما لكل امرٍئ ما نوى»: ؛ لقوله بنية التحلليذبحه 

 ا على التمتع.قياسً  ؛ثم حل، بنية التحلل ،صام عشرة أيامٍ  ،الم يجد هديً  فإن
 

فإن لم ، بدنة، لل األولفي الحج قبل التح في فرجٍ  يجب بوطءٍ فالثالث: فدية الوطء، 
 .(2)لقضاء الصحابة ؛إذا رجع وسبعةً  ،في الحج ثالثةً  ،صام عشرة أيامٍ  ،هايجد

  ، وتقدم.شاة التحلل األول، بعدويجب بوطٍء 
 .(1)لما روي عن ابن عباسٍ  ؛(4)(3)في العمرةكذا و 

                                                                                               
 «مثل قول عائشة يقول في ذلك بن عمر أنه كاناعن و  «ىفإن لم يصم، صام أيام منً  ،هل بالحج، إلى يوم عرفةيُ 

لى يوم عرفة، فإن لم عن ابن عمر، قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إ» :(1000البخاري )ولفظه في 
عن ( 4521البخاري )وفي  «، عن عائشة مثله، عن عروةَ ى، وعن ابن شهابٍ ا ولم يصم، صام أيام منً يجد هديً 
فال جناح  ،من األيام الثالثة يوم عرفة في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يومٍ  الثة أيامٍ .ث»..: ابن عباسٍ 

 «.عليه

 «.(و)جب تتابع وال تفريق في الثالثة وال السبعة ال ي: »(5/366)الفروع (1)

: (1/381المجموع )قال في « منهما بدنة إذا جامع فعلى كل واحدٍ »قال:  عن ابن عباسٍ  (0186لبيهقي )ا أخرج(2)
بعد ذكره لحديث عمرو بن شعيٍب المتقدم في المحظور الثامن:  (5/444الفروع )قال في  «.صحيح هإسناد»

فإن لم تجدا  ،اوأهديا هديً  ،فاحجج أنت وامرأتك ،فإذا كان العام المقبل ،وحل إذا حلوا»وزاد:  ،مورواه األثر »...
 ولم أقف على هذه الزيادة.« إذا رجعتما وسبعةً  ،في الحج فصوما ثالثة أيامٍ 

وجب( من )وما أ»: (1/556) حكم الشاة هنا وفي وطٍء بعد التحلل األول، كفدية أذى. قال في المنتهى وشرحه (3)
وكذا ، فكفدية أذى( لما فيه من الترفه ...المباشرة دون الفرج وتكرار النظر :، كما لو أمذى بذلك( أيذلك )شاةً 

 «.وكذا لو وطئ بعد التحلل األول في الحج ...لو وطئ في العمرة

األول، أو في  بعد التحلل في حج ٍ  ،متى وجب بالوطء شاةٌ »(: 2/121قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى )(4)
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 .في الحج والعمرة ،لزمها ما ذكر من الفدية ،وإن طاوعته زوجة
 .دية عليهاوالمكرهة ال ف

 .وتقدم حكم المباشرة دون الفرج
إن الله تجاوز »قال:  ؛ لحديث أبي هريرة، أن النبي وال شيء على من فكر فأنزل

 .(2)متفق عليه« ألمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تكلم به
 ؛يامٍ صام عشرة أ ،فإن لم يجديذبح هديًا، ف ،كمتعةٍ   ،أو ترك واجبٍ  والدم الواجب لفواتٍ 

 .ه بترك أحد السفرينأشبه المترف ِ  ،ألنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه
 فصل
أو  ،أو تطيب ،اأو لبس مخيطً  ،أو قلم ،بأن حلق ،واحدٍ  ا من جنسٍ كرر محظورً ومن  
ا أو متفرقا؛ ألن فعله متتابعً  سواءٌ  ،ية واحدةدعليه فف، لما سبق ثم أعاده ولم يفدِ  ،وطئ

 .دفعاتٍ  ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو ،واحدةً  الرأس فديةً  الله تعالى أوجب في حلق
لعدم ما يسقطها، وكما لو حلف  ؛اه الفدية ثانيً تلزم ،هادعأثم  ،ن كفر عن السابقوإ

 .فإنه يكفَّر ،ا وحنثوحنث، ثم كفَّر، ثم حلف ثانيً 
 َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم{.}َفَجَزاٌء ِمْثُل  لقوله تعالى: ؛ولو في دفعةٍ  ،ففيه بعدده ،بخالف صيدٍ 

 لكل جنسٍ عليه ف ،ولبس المخيط ،وقلم أظافره ،بأن حلق ،ا من أجناسٍ ومن فعل محظورً 
كالحدود   موجبها، تداخليألنها محظورات مختلفة األجناس، فلم ؛ (3)فديته الواجبة فيه

 .المختلفة
: كمال أشياءَ  ثةِ إذ التحلل من الحج ال يحصل إال بأحد ثال ؛رفض إحرامه أو ال سواءٌ و 

أفعاله، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه ال يتحلل 

                                                                                               
فيكون ذكر فدية الوطء في العمرة بطريق التبعية، ال « ، فإن الشاة ال تجب بخصوصها، بل هو على التخييرعمرةٍ 

 لكونها من هذا القسم، أفاده الشيخ عثمان.

ئل فسُ  ،فغشي امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعدما طاف بالبيت ، اعتمرأن رجاًل »(: 0815لبيهقي )ا أخرج(1)
 «.إسناده صحيح»: (4/233رواء )اإلفي قال « أو نسكٍ  أو صدقةٍ  فدية من صيامٍ »قال: ف ،ابن عباسٍ 

 (.121صحيح مسلم ) (5260صحيح البخاري )(2)

 «.(و) متحدة الكفارة من أجناسٍ  ويتعدد بتعدد محظوراتٍ »: (5/538(الفروع )3)
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 .به
ألنه عبادة ال يخرج منها  ؛(1)وال يفسد إحرامه برفضه، لم يحل ،ولو نوى التحلل

 بخالف سائر العبادات. ،فلم يخرج منها برفضها ،بالفساد
 .يلزمه أحكامه ،بل هو باقٍ 

 .ألنه مجرد نيةٍ  ؛ليس عليه لرفض اإلحرام شيءو 
 

إن » :قوله ل؛ وتغطية رأسٍ  ،وطيبٍ  ،لبسٍ  فديةُ  ،أو إكراهٍ  ،أو جهلٍ  ،ويسقط بنسيانٍ 
 .«وما استكرهوا عليه ،والنسيان ،الله وضع عن أمتي الخطأ

 :قال للرجل ، أن النبي وفيه ،لحديث يعلى بن أمية ؛أزاله في الحال ،ومتى زال عذره
واصنع في عمرتك   -أثر الصفرة :أو قال -لوقواغسل عنك أثر الخَ  ،اخلع عنك الجبة»

تأخير و  ،عما يصنع همع سؤال ،ولم يأمره بفديةٍ  ،(2)متفق عليه« كما تصنع في حجك
في  هوالمكرَ  والناسي ،بجهله هفدل على أنه عذر  ،البيان عن وقت الحاجة غير جائزٍ 

 .معناه
واإلتالف  ألن ذلك إتالف، ؛(3)افتجب مطلقً  ،وحالقٍ  ،وتقليمٍ  ،وصيدٍ  ،وطءٍ  دون فدية

 ،ى بهوألنه تعالى أوجب الفدية على من حلق ألذً ، اآلدمي كمالِ   ،عمده وسهوه يستو ي
 .فغيره أولى ،وهو معذور

؛ الستدامة فدى ،فوق المعتاد من خلعه ولو لحظةً  ،أحرم فيه فإن استدام لبس مخيطٍ 
 المحظور بال عذٍر.

يعلى بن في حديث   لبينه ،ولو وجب الشق ،بال حاجةٍ  ألنه إتالف مالٍ  ؛شقهوال ي
 أمية.

                                 
 «.(و)وال يفسد اإلحرام برفضه بالنية : »(5/538)الفروع (1)

 .(1181صحيح مسلم ) (1180صحيح البخاري )(2)

وذكره بعضهم  ،ولنا وجه وهو رواية مخرجة من قتل الصيد (و) اوإن حلق أو قلم فدى مطلقً : (5/541(الفروع )3)
 (.و) اوتجب الكفارة بقتل الصيد مطلقً  ...ونحوهم ونائمٍ  وجاهلٍ  وناسٍ  : ال فدية على مكرهٍ روايةً 
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 فصل
وما  ،ومنذورٍ  ،وقرانٍ  متعةٍ  ودمِ  ،صيدٍ  كجزاءِ   ،أو إحرامٍ  ،يتعلق بحرمٍ  ،أو إطعامٍ  ،وكل هديٍ 

أما الهدي،  ؛(1)في الحرم، فإنه يلزمه ذبحه في الحرم محظورٍ  أو فعلِ  ،وجب لترك واجبٍ 
}َهْديًا بَاِلَغ  ، فلقوله:جزاء الصيدأما و  ،ه تعالى: }ثُمَّ َمِحلَُّها إَلى اْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق{لقولف

 .الباقي يسوقِ  ،اْلَكْعَبِة{
كل فجاج مكة طريق »قال:  ، أن النبي جابرٍ  ؛ لحديثنى واحدمكة ومِ  :قال أحمد

وإنما  ،(3)«كلها منحر  منى» بلفظ: في مسلمٍ ، وهو (2)رواه أبو داود وابن ماجه« ومنحر
 .أراد الحرم؛ ألنه كله طريق إليها

 .خروجا من خالف مالكٍ  ؛بالمروة وما بعمرةٍ  ،ىبمنً  واألفضل نحر ما بحج ٍ 
وال  ،ألن القصد التوسعة عليهم ؛لمساكين الحرم مذبوًحا هأو إطالقُ  ،لحمه ويلزمه تفرقةُ 

 .يحصل بإعطاء غيرهم
 ؛ ألنه قد حلَّ فيه، فأشبه أهله.وغيره ج ٍ والمجتاز من حا  ،المقيم به :موه

 .لنفسه غارمٍ و  مكاتبٍ و  مسكينٍ و  فقيرٍ ك  ،لحاجةٍ  ممن له أخذ زكاةٍ 
 .لحصول المقصود ؛أجزأ ،ا فذبحوهوإن سلمه لهم حيًّ 

 .لوجوب نحره ؛وذبحه ،اوجوبً  ردهاست ،ينحروه وإال
 

فعله  محظورٍ  وكل   ،رأسٍ  وتغطيةِ  ،لبسٍ نحوها، كطيٍب، و و ، الحلق :أي ،وفدية األذى
كعب بن   ألمره ؛أو حرمٍ  من حل ٍ  ،جد سببهحيث وُ  ،خارج الحرم، ودم اإلحصار

                                 
 ،إن قدر يوصله إليهم ،فهو لمساكين الحرم، متعلق باإلحرام أو الحرم ،أو إطعامٍ  كل هديٍ »: (5/545(الفروع )1)

 «.(و)ويجب نحره بالحرم 

 وهو ،الليثي من رواية أسامة بن زيدٍ : »(5/545الفروع ) قال في (3148سنن ابن ماجه ) (1031)سنن أبي داود (2)
 ،مناحر البدن بمكة»قال:  ،عن ابن عباسٍ  (11231)قي وأخرج البيه ،«وحديثه حسن إن شاء الله ،مختلف فيه

 .(86)ص  حجة النبيوصححه األلباني في « ومنى من مكة ،زهت عن الدماءولكنها نُ 

 .(1218)صحيح مسلم (3)
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، وهي من الحل ،(1)نحر هديه في موضعه بالحديبية  ألنهو  ،عجرة بالفدية بالحديبية
ُلغَ قال   .َمِحلَُّه{ تعالى: }َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلَهْدَي َمْعُكوفًا َأن يَ ب ْ

 ا.ويجزئ بالحرم أيضً 
 فال فائدة لتخصيصه ،ألنه ال يتعدى نفعه ألحدٍ  ؛(2)ويجزئ الصوم والحلق بكل مكانٍ 

 .ولعدم الدليل على التخصيص بمكاٍن،
 ،شاةٌ  -ديَّ قَ ت َ  يد بنحو بدنةٍ فإن قُ ا، يجزئ فيه ما يجزئ فيه ،كأضحيةٍ  -والدم المطلق

لقوله تعالى في التمتع: }َفَما  ؛بقرةٍ سبع أو  ،ع بدنةٍ بأو سُ ، أو ثني معزٍ  ،جذع ضأنٍ 
ه: }َفِفْديٌَة ِمْن وقولِ  ،(3)«رك في دمٍ شاة أو شِ » :قال ابن عباسٍ  ،اْستَ ْيَسَر ِمْن اْلَهْدِي{

وقيس  ،حديث كعب بن عجرة بذبح شاةٍ في  فسره  ،ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك{
 .ا الباقيمعليه

وأنفع  ،األنها أوفر لحمً ؛ أفضل فهو، أو بقرةً  بدنةً ، عليه دم مطلقٌ  وإذا ذبح من وجب
ما لو ك  ،افكان كله واجبً  ،ألنه اختار األعلى ألداء فرضه واجبًة؛ كلهاتكون  و  ،للفقراء
 .األعلى من خصال الكفارةاختار 

 أيشترك في ،ول جابٍر لما ُسئلقل؛ كعكسه  ،صيدٍ  ولو في جزاءِ  ،بقرة وتجزئ عن البدنة
 .(4)رواه مسلم« دنما هي إال من البُ »قال: فزور؟ البدنة ما يشترك في الجَ 

؛ في جزاء الصيد أو غيره ،وجد الشياه أو عدمها ،أو بقرةٌ  واحدةٌ  بدنةٌ  وعن سبع شياهٍ 
 «منا في بدنةٍ  أن نشترك في اإلبل والبقر، كل سبعةٍ  أمرنا رسول الله : »جابرٍ لقول 

 .(5)رواه مسلم
 

 الصيدباب جزاء 
                                 

 (.1181( صحيح مسلم )2131صحيح البخاري ) (1)

 «.بكل مكانٍ (... و)والحلق ( و)ويجزئ صوم »: (5/540(الفروع )2)

 (.1688بخاري )صحيح ال(3)

 (.1318صحيح مسلم )(4)

 .(1318)صحيح مسلم (5)
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 .أي مثله في الجملة إن كان وإال فقيمته
 والصيد ضربان: 

ْثُل َما ى: }َفَجَزاٌء مِ لقوله تعال ؛، فيجب فيه ذلك المثلمن النعمالضرب األول: ما له ِمثل 
 .(1)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه .اع كبشً بُ في الضَّ   وجعل النبي، قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم{

 ن:وهذا الضرب نوعا
 حكم عليه مرةً حتاج أن يُ فال يُ  ،قضوا به ، فيجب ماه الصحابةفيما قضت ألول: النوع ا
بأيهم  ،أصحابي كالنجوم: » أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله ألنهم ؛أخرى

 .(2)«اقتديتم اهتديتم
ألنها  ؛(3)ومعاويةَ  عباسٍ  وابنِ  وزيدٍ  روي عن عمر وعثمان وعلي ٍ  ؛بدنةٌ  :في النعامة: ومنه

 تشبهها.
 .(4)روي عن عمر ؛بقرة :وفي حمار الوحش

 .(5)روي عن ابن مسعودٍ  ؛بقرة :في بقر الوحشو 
روي عن ابن  ؛بقرة :-، وهو ذكر األوعالدٍ ي ِ وسَ  ،بٍ لَّ وخُ  ،بٍ نَّ وزن قِ ب -لياإلوفي 
 .(6)عباسٍ 

 الوعل المسن. :الثيتل :قال الجوهري، بقرة :لتَ ي ْ وفي الث َّ 

                                 
 «حديث حسن صحيح»( قال الترمذي: 3236سنن ابن ماجه ) (1101جامع الترمذي ) (3811سنن أبي داود )(1)

 «.سالت محمًدا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح(: »201وقال في العلل )ترتيبه ص

قال البزار: : (68تذكرة المحتاج )ص، قال ابن الملقن في م يصح عن النبي روي عن جماعة من الصحابة، ول(2)
 حديث مكذوب موضوع باطل، لم يصح قط. :ابن حزمٍ ، وقال  منكر، وال يصح عن رسول الله

 «وهو قول األكثر ممن لقيت ،عند أهل العلم بالحديث هذا غير ثابتٍ »وقال:  (2/210األم )أخرجه الشافعي في (3)
التلخيص الحبير  قال في« فعليه بدنة من اإلبل ،إن قتل نعامةً » قال:، عن ابن عباسٍ ( 0865لبيهقي )ا وأخرج

 .حسن هسند: (2/541)

 (.2548)عن ابن عباٍس  يأخرجه الدارقطنو  «لم أقف عليه عن عمر» :(4/241رواء )قال في اإل(4)

 (.8210مصنف عبد الرزاق ) (5)

 «.وهو منقطع»: (2/543) التلخيص الحبير قال في (11404معرفة السنن واآلثار )(6)
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قال في الصحاح:  ،(1)أنه قال: في األروى بقرة ،يروى عن ابن عمر ؛قرةب: الوعلوفي 
 :بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها ،: الوعلالقاموسهي األروى، وفي  :الوعل

 تيس الجبل.
 .بكبشٍ   م فيها رسول اللهكَ قال اإلمام: حَ  ،كبش  :وفي الضبع
 .(2)رواه البيهقي «في الظبي شاة»أنه قال: ،  عنه ،جابر ىرو ؛ عنز :وفي الغزالة

له ستة  ،الذكر من أوالد المعز :، والجدي(3)َأْرَبدقضى به عمر و  ؛يٌ دْ جَ  :وفي الضب
 .أشهرٍ 

 .؛ قياًسا على الضبجدي :ال ذنب لها ،نوردون الس ِ  ،الءحْ وهو دويبة كَ  ،روفي الوبْ 
 .(4)بن مسعودٍ روي عن عمر وا ؛لها أربعة أشهرٍ من المعز،  ،جفرة :في اليربوعو 

أصغر من  ،األنثى من أوالد المعز :، والعناق(5)روي عن عمر ؛عناقٌ  :وفي األرنب
 .الجفرة

ونافع بن عبد  حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباسٍ  ؛شاة :في الحمامةو 
 .الحرم، وقيس عليه حمام اإلحرام في حمام ،(6)الحارث
ري مْ ا والقُ طَ اشين والقَ رَ ل فيه الفواخت والوَ فيدخ، درهَ الماء وَ  بَّ ما عَ  كلُّ   :والحمام

 .(1)بسيوالدُّ 

                                 

 ولم أقف عليه مسنًدا. (3/236)اإلشراف ذكره ابن المنذر في (1)

 ،وهذا أقرب من الصواب»( ثم قال: 0881)( وأخرجه موقوفًا على عمر 0810) في السنن الكبرى لبيهقيأخرجه ا(2)
وقال في  «في الغزال بعنزٍ ر، أنه قضى عن عم» (1/414موطأ )وفي ال« والصحيح أنه موقوف على عمر

 .صحيح هسند: (2/541التلخيص )

 .صحيح هسند: (2/542)التلخيص الحبير  قال في (2/212األم للشافعي )(3)

وأثر ابن مسعوٍد أخرجه  (: سنده صحيح.2/541( وقال في التلخيص )1/414في الموطأ )أثر عمر أخرجه مالك (4)
 : سنده صحيح.(4/246رواء )اإل وقال (2/221األم )في لشافعي ا

 (: سنده صحيح.2/541( وقال في التلخيص )1/414الموطأ )(5)

إسناده »: (2/543التلخيص الحبير )وقال في  (2/214األم )أثر عمر وعثمان ونافع، أخرجه الشافعي في  (6)
 .(2/214) مفي األ لشافعيوأثر ابن عباٍس، أخرجه ا (11116) وأثر ابن عمر، أخرجه البيهقي« حسن

، كما تعب الدواب، يضع منقاره في الماء، فيكرع كما واحدةً مرة ً ه شربعب  الماء:  (4/12حاشية الروض )في (1)
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}َيْحُكُم  لقوله تعالى: ؛يرجع فيه إلى قول عدلينف ،الصحابة ما لم تقض فيه: ثانيالنوع ال
 .؛ ألنه ال يتمكن من الحكم بالمثل إال بهاخبيرين ،ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم{

فيه يجب ف ،ولو أكبر من الحمام ،كباقي الطيور  ،ممن الن َّعَ  ما ال مثل له: ثانيالضرب ال
ما عداه على مقتضى ، فيبقى لقضاء الصحابة فيما له مثل؛ تركناه ،قياسال؛ ألنه قيمةال

 .الدليل
ا إنما قتلوا صيدً  والجماعةُ  ،آليةل ؛واحدٌ  جزاءٌ  ،اشتركوا في قتل صيدٍ  وعلى جماعةٍ 

 .فلزمهم مثله ،اواحدً 
 

 (1)اتهماين ونبحرمالباب صيد 
قال: قال  ،لحديث ابن عباسٍ  ؛(2)اإجماعً  ،على المحرم والحالل حرم مكة يحرم صيد
فهو  ،إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات واألرض»يوم فتح مكة:  رسول الله 

 .(3)متفق عليه «حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة
 .؛ كمال اآلدميكافرٍ و  صغيرٍ  حتى على ،(4)فيه الجزاء ،محرِ وحكم صيده كصيد المُ 

 .بغير إرثٍ  ابتداءً  ملكوال يُ 
 ؛ لعدم وروده.ال جزاء فيه هريَّ حب لكنَّ 

 .لعموم اآلية ؛من جهة الحرم، وجزاء من جهة اإلحرام جزاءٌ  ،م جزاءانال يلزم محرِ و 
 :قوله ل ؛اللذين لم يزرعهما آدمي ،األخضرين وحشيشه ،(5)شجر الحرمويحرم قطع 

                                                                                               
 :والوراشين .ضرب من الحمام المطوق ،جمع فاختةٍ  :الفواخت. تصو   :ردَ وهَ  .قطرةً  تكرع الشاة، وال يأخذ قطرةً 

 ،بالضم :الدبسي. ضرب من الحمام: ريم  القُ . طائر مشهور :قطاال .جمع ورشان بالتحريك، طائر يشبه الحمام
 .لونه بين السواد والحمرة ،ضرب من الحمام، يقرقر

 والمثبت موافق ألحد نسخ الزاد، ولإلقناع والمنتهى.« باب حكم صيد الحرم»في الروض:  (1)

 «.محر  أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحالل والم: »(3/311المغني )(2)

 (.3180صحيح البخاري ) (1353صحيح مسلم )(3)

كصيد   ،نع منه لحق اللهوألنه مُ ، لما سبق عن الصحابة ؛كصيد اإلحرام( و) في صيد الحرم الجزاء: (6/6) الفروع(4)
 .اإلحرام

ي من أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم، وإباحة أخذ اإلذخر، وما أنبته اآلدم: »(3/321(المغني )5)
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 .(2)«ش حشيشهاتوال يح» وفي روايةٍ  ،(1)«ى شوكها، وال يعضد شجرهاال يختل»
 :ويجوز قطع

 ميت.؛ ألنه بمنزلة الاليابسِ .1
 ؛ ألنها ُتستخلف.والثمرةِ .1
وهو ما  ،والنهي عن شجر الحرم ،كاألنعام  ،؛ ألنه مملوك األصلآدميوما زرعه .1

 الخبر. فال يعمه ،وهذا يضاف إلى مالكه ،أضيف إليه ال يملكه أحد
 .ألنهما ال أصل لهما، فليسا بشجر، وال حشيش ؛(3)قعِ والفَ  أةِ مْ والكَ .4
 .: حشيش طيب الريحالقاموس قال في .«إال اإلذخر»:  لقوله ؛اإلذخرِ و .5
 فصار ،لتلفه ؛أي ينفصل؛ نْ بِ ولو لم يَ  ،آدمي ٍ  يباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعلِ و 

 .كالظفر المنكسر
 
 .(4)روي عن ابن عباسٍ  ؛وما فوقها ببقرةٍ  ،ا بشاةٍ صغيرة عرفً  ضمن شجرةتُ و 
 .فعل فيها كجزاء صيدٍ ويُ 
 .؛ ألن األصل وجوب القيمةضمن حشيش وورق بقيمتهويُ 
كما لو جنى على مال   ،؛ ألنه نقص بفعله فوجب فيه ما نقصهبما نقص غصنٌ يضمن و 

 .فنقصه آدمي ٍ 
 ثم نبت. و قطع شعر آدمي ٍ كما ل ؛سقط ضمانه ،ا منهافإن استخلف شيئً 

لكن يضمن  ت، فال ضمان؛ ألنه لم يتلفها،نبتف قلعها من الحرم، شجرةً  دَّ رَ وكذا لو 
 ، إن نقصت؛ لتسببه فيه.نقصها

                                                                                               
 «.حكى ذلك ابن المنذر ،البقول والزروع والرياحين

 من حديث أبي هريرة. (1355صحيح مسلم )( 112(صحيح البخاري )1)

ويحيى بن  ،أبي سلمة ( من حديث36011مصنف ابن أبي شيبة )لألثرم. وهي في  (3/321المغني )عزاها في (2)
 ، مرساًل.عبد الرحمن

 «.ويكسر: البيضاء الرخوة من الكمأة :عالفق: »(141القاموس المحيط )ص(3)

 «.من خرجه بعد البحث عنه لم أرَ » :(6/410البدر المنير )قال في (4)
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 .(1)، وابن عمرَ عن ابن عباسٍ  ؛ رويوكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل
 وتخبر أن رسول الله ،زمزمعن عائشة، أنها كانت تحمل من ماء  ؛ لما رويال ماء زمزم

 .ُيستخلف، كالثمرة. ه، وألن(2)رواه الترمذي كان يحمله 
ألنه انتفاع  ؛وغيره لتبركٍ ، من ِحلٍ  أو حرٍم، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها

 بالموقوف في غير جهته.
 فصل

إلى  يرٍ عَ م ما بين رَ المدينة حَ » قال: ، أن النبي لحديث علي ٍ  ؛ويحرم صيد حرم المدينة
ر صيدها، وال يلتقط نفَّ خالها، وال يُ ختلى َ يُ  ال»: (4)أبو داود ، زاد(3)متفق عليه« ثورٍ 

، وال يصلح أن أن يحمل فيها السالح لقتالٍ  لقطتها إال لمن أشاد بها، وال يصلح لرجلٍ 
 .«علف رجل بعيرهإال أن يُ  يقطع منها شجرةً 
: يشها، قال أحمد في رواية بكر بن محمدٍ من صيدها وشجرها وحش مَ رُ وال جزاء فيما حَ 

 .ا من أصحابه حكموا فيه بجزاءٍ وال أحدً  لم يبلغنا أن النبي 
 :من حرم المدينةويباح 

 .لما تقدم ؛للعلف الحشيشُ -
 أن النبي ،جابرٍ  حديثل ؛شجرالل من حْ كالمساند وآلة الرَّ ،  اتخاذ آلة الحرث ونحوهو -
  وإنا ال  ،وأصحاب نضحٍ  ل الله إنا أصحاب عملٍ لما حرم المدينة قالوا: يا رسو

، (5)القائمتان والوسادة والعارضة والمسند»فقال:  ،ص لناا غير أرضنا، فرخ ِ نستطيع أرضً 
 .والمسند: عود البكرة .(6)رواه أحمد «فال يعضد وال يخبط منها شيء ،فأما غير ذلك

                                 
 (.14346ابن أبي شيبة ) أخرجه(1)

 «.وهو ضعيف ،في إسناده خالد بن يزيد: »(2/546التلخيص الحبير ) ( قال في063) سنن الترمذي(2)

 .(1311) صحيح مسلم( 6155صحيح البخاري )(3)

 «.إسناده جيد»: (6/22الفروع ) قال في (2135سنن أبي داود )(4)

إحدى  :والقائمة .والعارضة: ما يسقف به المحمل الرحل: رحل البعير، وهو أصغر من القتب.: (221(المطلع )ص5)
 قائمتي الرحل التي في مقدمه ومؤخره.

 للمسند، ولم أقف عليه.  (3/325المغني )عزاه في (6)
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 «أبا ُعمير، ما فعل الن َُّغير يا: »؛ لقول النبي فله إمساكه وذبحه ،اومن أدخلها صيدً 
 .(1)متفق عليه

 ،جبل صغير ، وهوإلى ثورٍ ، جبل مشهور بها، وهو يرٍ ما بين عَ ، ريد في بريدٍ : بمهارُ وحَ 
 .من جهة الشمال خلف أحدٍ  ،ليس بالمستطيل ،فيه تدوير ،لونه إلى الحمرة

 .أرض تركبها حجارة سود وهي ،الحرة :البةهو ما بين البتيها، والَّ  إلى ثورٍ  يرٍ وما بين عَ 
 
ا واقفً  قال: رأيت رسول الله  ، أنهعبد الله بن عدي ؛ لحديثأفضل من المدينة مكةو 

والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولوال أني »فقال:  ،على الحزورة
 .(2)رواه الخمسة إال أبا داود« ما خرجت خرجت منكِ أُ 

  سبق من أفضليتها. ؛ لماوتستحب المجاورة بمكة
وال  ،فال واللهِ  ،فيها  فأما والنبي ،الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرةال في ق

 . اه .حَ جَ رَ لَ  ،زن بها لو وُ ألن بالحجرة جسدً  ؛وال الجنة ،وحملته العرشُ 
من حج من » مرفوًعا: ابن عباسٍ  ؛ لحديثفاضلٍ  وزمانٍ  وتضاعف الحسنة والسيئة بمكانٍ 

مثل  ، كل حسنةٍ سبعمائة حسنةٍ  كتب الله له بكل خطوةٍ   ،ا حتى يرجع إلى مكةمكة ماشيً 
رواه ابن  «مائة ألف حسنةٍ  بكل حسنةٍ »قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: « حسنات الحرم
 ؛إال بمكة ،؟ قال: الئل أحمد: هل تكتب السيئة أكثر من واحدةٍ سُ ، و (3)خزيمة والحاكم

 .أذاقه الله من العذاب األليم ،أن يقتل عند البيت وهمَّ  ،ندَ  بعَ ولو أن رجاًل  ،لتعظيم البلد
 

                                 
 .(2151( صحيح مسلم )6213البخاري )صحيح (1)

ابن ( قال 3118سنن ابن ماجه )(4238السنن الكبرى للنسائي )( 3025سنن الترمذي )( 18115(مسند أحمد )2)
بن ابن خزيمة و االترمذي و  وصححه ،حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن»: (3/61فتح الباري ) في حجرٍ 

 «.حبان وغيرهم

حديث صحيح اإلسناد، ولم  ( وقال:1602لحاكم )وا...« إن صح الخبر»ال: ( وق2101صحيح ابن خزيمة )(3)
أخشى أن  ؛ليس بصحيحٍ » :(1/346) ، البن الملقنمختصر تلخيص الذهبي ، قال الذهبي، كما فييخرجاه

 .«: منكر الحديثقال أبو حاتمٍ  يكون كذباً، وفيه عيسى بن سوادة.
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 من الطواف والسعي باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به
  كان رسول الله»ابن عمر:  ؛ لقولمن أسفلها والخروجُ  ،من أعالها يسن دخول مكة

 .(1)متفق عليه «يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى
، دخل رسول الله »ابن عمر:  لقول ؛الحرام من باب بني شيبة سجدالمويسن دخول 

رواه « ، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبةودخلنا معه من باب بني عبد منافٍ 
 .(2)الطبراني

وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب  ،ومن الله ،وبالله ،بسم الله :ويسن أن يقول عند دخوله
 .اية، ذكره في أسباب الهد(3)فضلك

 .(4)رواه الشافعي عن ابن جريجٍ  ،فعله ؛ لرفع يديه ،فإذا رأى البيت
نا ربنا بالسالم، اللهم زد هذا حي ِ  ،ومنك السالم ،السالم اللهم أنت»ومنه: ، وقال ما ورد
فه ممن حجه واعتمره مه وشرَّ ا، وزد من عظَّ رًّ وبِ  ا ومهابةً ا وتكريمً ا وتشريفً البيت تعظيمً 

وكما  ،ا كما هو أهلها، الحمد لله رب العالمين كثيرً رًّ وبِ  ما ومهابةً ا وتكريً ا وتشريفً تعظيمً 
، والحمد غني بيته ورآني لذلك أهاًل وعز جالله، والحمد لله الذي بلَّ  ،ينبغي لكرم وجهه
وقد جئتك لذلك، اللهم  ،، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحراملله على كل حالٍ 

                                 
 .(1251) صحيح مسلم( 1515صحيح البخاري )(1)

: (8/11) المجموع وقال النووي في« إسناده غير محفوظٍ »: (5/111) لبيهقي( قال ا401المعجم األوسط )(2)
لما قدم في   أن النبي، بما رواه بإسناده الصحيح عن ابن عباسٍ  ،واحتج البيهقي للدخول من باب بني شيبة»

 «.رج  لح  وقد جلست قريش مما يلي ا ،دخل مكة من هذا الباب األعظم عهد قريشٍ 
قال: ودخل النبي  ،قال: يدخل المحرم من حيث شاء ،عن عطاءٍ  وروينا عن ابن جريجٍ »(: 5/111قال البيهقي )

  ٍلما روى »وقد قال في الروض:  «.وهذا مرسل جيد ،إلى الصفا من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم
ولم أجده في « ناخ راحلته عند بني شيبة ثم دخلدخل مكة ارتفاع الضحى وأ  ن النبي، أمسلم وغيره عن جابرٍ 

 -يعني -قال: فدخلنا مكة حين ارتفاع الضحى، فأتى ،عن جابرٍ  (2113صحيح ابن خزيمة )مسلٍم، وهو في 
 «....باب المسجد، فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد  النبي

 لم أقف على هذا الذكر. (3)

قال البيهقي: هذا منقطع، وقال ابن الصالح: »: (2/3ر المنير )خالصة البد قال في (2/184(األم للشافعي )4)
ترفع األيدي في سبع مواطن، إذا رأى »قال:  ،عن ابن عباسٍ  (15148ابن أبي شيبة ) وأخرج «مرسل معضل

 .«البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي جمع، والعرفات، وعند الجمار
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 .(1)«ال إله إال أنت ،لي شأني كله وأصلح ،واعف عني ،تقبل مني
 .أشبه التلبية ،ألنه ذكر مشروع؛ يرفع بذلك صوته

؛ (2)بردائه معذورٍ  إن لم يكن حاملَ  ،في كل أسبوعه ،ااستحبابً  ،ايطوف مضطبعً ثم 
رواه الخمسة إال  «ردٌ وعليه بُ  ،اطاف بالبيت مضطبعً  أن النبي » يعلى بن أمية لحديث،
 .(3)النسائي
 .وطرفيه على عاتقه األيسر ،اع: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه األيمنواالضطب

 .أزال االضطباع ،وإذا فرغ من الطواف
؛ ألن الطواف تحية وهو الورود ،فرد للقدومموقارن و  ،يبتدئ معتمر بطواف العمرة

بدأ به حين قدم  أول شيءٍ  إن»عائشة: لقول و  ،ة بهاءالحرام، فاستحبت البد المسجد
  (4)متفق عليه «توضأ، ثم طافأنه. 
أتى  ،لما قدم مكة  ن رسول اللهإ: »جابرٍ لقول ؛ الحجر األسودمن  دئ طوافهويبت

ألن ما لزم ؛ بكل بدنه الَحَجر كله أو بعضه فيحاذي ،(5)رواه مسلم« فاستلمه ،الحجر
 .كالقبلة  ،بدنالجميع بلزم  ،استقباله
 .لحديث جابرٍ ؛ (6)أي يمسح الحجر بيده اليمنى ،ويستلمه

نزل الحجر األسود من الجنة، وهو أشد »: قال: قال رسول الله  ،عن ابن عباسٍ و 

                                 
 :كان اذا نظر الى البيت قال» ن عمر، أسعيد بن المسيبعن  (213رواية ابنه عبد الله )ص)المسائل أحمد أخرج (1)

ن ، أابن جريجٍ عن  (2/184األم )وأخرج الشافعي في  «حينا ربنا بالسالم ،ومنك السالم ،نت السالمأاللهم »
في قال  «اا وبرًّ تعظيمً » :إلى قوله« اللهم زد هذا البيت تشريفا» :وقال ،كان إذا رأى البيت رفع يديه  النبي

 «.يدعاء ذكره األثرم وإبراهيم الحربال يوباق»: (0/18الشرح الكبير )

، فال يستحب في ، وصغيرٍ كمريضٍ   ،اا معذورً غير حامل شخصً »: (2/141منتهى )الحاشية قال الشيخ عثمان في (2)
 «.ق الحامل الطائف اضطباع، وال رملح

( قال الترمذي: 2054) سنن ابن ماجه (850سنن الترمذي ) (1883) سنن أبي داود (11052(مسند أحمد )3)
  .(8/10) وصححه النووي في المجموع« حسن صحيح»

 .(1235) صحيح مسلم (1614صحيح البخاري )(4)

 .(1218)صحيح مسلم (5)

  «.أجمع المسلمون على استحباب استالم الحجر األسود، ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله»: (8/51) المجموع(6)
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 .(1)رواه الترمذي« فسودته خطايا بني آدم ،ا من اللبنبياضً 
الحجر، ثم   استقبل رسول الله» :ابن عمر قولل ؛بلةيظهر للقُ  بال صوتٍ  ،ويقبله

إذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا ف ،، ثم التفتوضع شفتيه عليه يبكي طوياًل 
 .(2)رواه ابن ماجه «هنا تسكب العبرات عمر، ها

 .(4)، وفعله ابن عمر وابن عباسٍ (3)ويسجد عليه :نقل األثرم
رأيت ابن » :نافعٍ لقول  ؛وقَ بََّل يده ،واستلمه بيده ،لم يزاحم ،فإن شق استالمه وتقبيله-

« يفعله  ، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول اللهل يدهعمر يستلم الحجر بيده، ثم قبَّ 
 .(5)رواه مسلم

يطوف بالبيت،   رأيت رسول الله» :الطفيل أبي لقولله؛ وقبَّ  استلمه بشيءٍ  ،فإن شق-
  (6)رواه مسلم« ويقبل المحجن ،معه جنٍ حِ ويستلم الركن بمِ 

 إن: »ن عباسٍ ابلقول  ؛وال يقبله ،أشار إلى الحجر بيده أو بشيءٍ  ،فإن شق اللمس-
                                 

 ،فيه عطاء بن السائب: »(3/462) فتح الباري البن حجرٍ وفي  «حسن صحيح» ( وقال:811)سنن الترمذي (1)
 ،بن خزيمةالكن له طريق أخرى في صحيح  ،وجرير ممن سمع منه بعد اختالطه ،لكنه اختلط ،وهو صدوق

 .«من الجنةالحجر األسود » :ولفظه ،امختصرً  عن عطاءٍ  ،وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة ،فيقوى بها

. وهو من حديث ابن عمر، ال «ضعيف هإسناد: »(3/103مصباح الزجاجة ) ( قال في2045) (سنن ابن ماجه2)
عمر، رضي الله عنهما، وقد استدل بهذا الحديث في الكشاف والدقائق على أنه يقبل الحجر بال صوٍت يظهر 

 للقبلة. 

منى، ويقبله، ويسجد عليه، ويستلمه بيده الي»قال في المنتهى: ظاهره أنه يجمع بين االستالم والتقبيل والسجود، (3)
 «....فإن شق

وقد أخرج « وإنما ذلك عن أبيه ،فيها سجود ابن عمر على الحجر لم أقف على روايةٍ » :(4/312) رواءقال في اإل(4)
لو لم »قال عمر:  ثم ،له وسجد عليه: رأيت عمر بن الخطاب قب  ، قالعباسٍ ابن  نع (1/32داود الطيالسي ) وأب

في حديثه » :(1/183الضعفاء ) في لعقيليا، قال جعفر بن عثمان القرشيوفيه  «له ما قبلتهقب    أر رسول الله
فقبله، ثم سجد عليه، ثم  ،أتى الركن األسود ابن عباسٍ  أن (1/341)في مسنده الشافعي وأخرج  «وهم واضطراب

كر ألحمد حديث ابن ذُ »: (5/150شرح العمدة البن تيمية )وفي  «قبله، ثم سجد عليه، ثم قبله، ثم سجد عليه
 .صحيحسناده إ (8/33)مجموع ال وقال في  «نهفحس   ،في السجود على الحجر عباسٍ 

 وليس من حديث ابن عباٍس. (1268)صحيح مسلم (5)

لما روي عن »: وقد استدل بهذا الحديث والحديث الذي قبله شيخ اإلسالم. وفي الروض (1215)صحيح مسلم (6)
 ولم أقف عليه.« ابن عباسٍ 
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في  أشار إليه بشيءٍ  ،، كلما أتى على الركنطاف بالبيت وهو على بعيرٍ   رسول الله
 .(1)راوه البخاري «يده، وكبر

ومنه: بسم الله والله أكبر، اللهم ، ما ورد، بوجهه كلما استلمه الحجرِ  ويقول مستقبلَ 
 .(2) يك محمدٍ واتباعا لسنة نب ،ووفاء بعهدك ،ا بكتابكوتصديقً  ،ا بكإيمانً 

 .(3)«لتأخذوا مناسككم»طاف كذلك، وقال:   ألنه ؛ويجعل البيت عن يساره
إن طاف  ،فقط في هذا الطواف (4)أو قربها من مكةمحرٍم  غيرُ  يرمل ،اويطوف سبعً 

  ن رسول اللهإ: »جابرٍ لقول  ؛(5)لٍ مَ من غير رَ  عةً مشي أربي، ثم في ثالثة أشواطٍ  ،اماشيً 
رواه  «اا ومشى أربعً تى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثالثً أ ،لما قدم مكة

 .(6)مسلم
 .قارب الخطامع تع المشي ا سر والرََّمل: إ

لعدم وجود المعنى ؛ (1)من مكة أو قربها مٍ ومحرِ ، ونساءٍ ، لحامل معذورٍ  لمَ وال يسن رَ 

                                 
 (. 1613صحيح البخاري )(1)

البدر المنير قال في  «كان يقول ذلك عند استالمه  لحديث عبد الله بن السائب أن النبي »قال في الروض:  (2)
عبد وروى « ا بعد البحث عنههذا الحديث غريب من هذا الوجه، ال يحضرني من خرجه مرفوعً : »(6/105)
 (8/31) المجموعقال في  «بسم الله والله أكبر»كان إذا استلم الركن قال:   ، أنهابن عمر( عن 8804لرزاق )ا
، أنه كان إذا استلم عن علي ٍ ( 402األوسط )وروى الطبراني في  صحيح ه إسناد (2/412) التلخيص الحبيرو 

( وضعفهما 5486)وكذا عن ابن عمر  « كا سنة نبيا بكتابك، واتباعً ا بك، وتصديقً اللهم إيمانً »الحجر قال: 
 ( وهو منقطع.8808بد الرزاق )وروي أيًضا عن ابن عباٍس عند ع (3/156الضعيفة )األلباني في 

 .(1201)صحيح مسلم (3)

 والمثبت موافق لإلقناع والمنتهى. «)يرمل األفقي( أي: المحر م من بعيٍد من مكة»في الزاد والروض:  (4)

في طواف دخول  ،من السبعة ال يكون إال في ثالثة أطوافٍ  ...لمَ ا أن الر  ال أعلم خالفً : »(4/101(االستذكار )5)
من طواف  أن الرمل ال يكون إال في ثالثة أطوافٍ  ،هذا أمر مجتمع عليهو  ...للقادم الحاج أو المعتمر مكة خاصةً 

 «.دون طواف اإلفاضة وغيره ،الدخول للحاج والمعتمر

 .(1218)صحيح مسلم (6)

« أجمعوا أال َرَمَل على النساء حول البيت، وال في السعي بين الصفا والمروة: »(55(اإلجماع البن المنذر )ص: 1)
وال هرولة في سعيهن بين  ،مل في طوافهن بالبيتوأجمعوا أنه ليس على النساء رَ »: (4/105االستذكار )وفي 

 «.حرم بالحج من مكة من غير أهلهاوكذلك أجمعوا على أن ال رمل على من أ، الصفا والمروة
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وكان ابن عمر إذا أحرم ، وهو إظهار الجلد والقوة ألهل البلد ،لمَ رع الرَّ الذي ألجله شُ 
 .(1). رواه مالكمن مكة لم يرمل

كالجهر في   ،فسقط ،ألنه هيئة فات موضعها ؛ولل إن فات في الثالثة األُ مَ وال يقضي الرَّ 
 .ولئال يفوته هيئة المشي فيها ،وعشاءٍ  لتين من مغربٍ الركعتين األوَّ 

أولى  نفسها، ةتعلق بالعبادت المحافظة على فضيلةٍ ؛ ألن والرمل أولى من الدنو من البيت
 .من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها

وأصحابه إنما رملوا  ألن النبي  ؛ل وال اضطباع في غير هذا الطوافمَ وال يسن رَ 
رواه « بع الذي أفاض فيهلم يرمل في السَّ  أن النبي » ن ابن عباسٍ عو  ه،واضطبعوا في

 .(2)أبو داود
لقول ابن عمر:  ؛عند محاذاتهما مرةٍ  كلَّ   ،(3)والركن اليماني ،حجرويسن أن يستلم ال

قال نافع: وكان « ال يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه  كان رسول الله»
 .(4)ابن عمر يفعله، رواه أبو داود

 .؛ ألنها بدل االستالمأشار إليهما ،فإن شق استالمهما
 رَ لم أَ »؛ لقول ابن عمر: وهو ما يليه ،به، وال الغربي يمر وهو أول ركنٍ  ،الشامي (5)ال

 .(6)متفق عليه« إال اليمانيين يمسُّ   رسول الله
 ،وفي اآلخرة حسنةً  ،ربنا آتنا في الدنيا حسنةً  ويقول بين الركن اليماني والحجر األسود:

 .(1)؛ ِلما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن السائبوقنا عذاب النار

                                 

 .(1/365)موطأ مالك (1)

 (.2111سنن أبي داود )(2)
 «.فأمر مجتمع عليه ،اوأما استالمهما جميعً » :(22/261) (التمهيد3)

ما تركت استالم »بلفظ: ( 1268)صحيح مسلم و  (1616صحيح البخاري )وهو في  (1816)(سنن أبي داود 4)
 .«وال رخاءٍ  يستلمهما، في شدةٍ   حجر، مذ رأيت رسول اللههذين الركنين اليماني، وال

 «.يسنال » :(2/302مطالب أولي النهى )في (5)

 .(1181) صحيح مسلم (166صحيح البخاري )(6)

 (.1802)سنن أبي داود (1)
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رب  ،(1)اا مغفورً وذنبً  ،اا مشكورً وسعيً  ،اا مبرورً في بقية طوافه: اللهم اجعله حجًّ  يقولو 
 .واهدني السبيل األقوم، وتجاوز عما تعلم، وأنت األعز األكرم ،اغفر وارحم

 .؛ ألنها أفضل الذكروتسن القراءة فيه
 
 :نْ مَ ال يصح طواف و 

، وقال: طاف كاماًل   ألنه؛ ةِ من السبع ا من شوطٍ ولو يسيرً  ،ا من الطوافترك شيئً -
 .«خذوا مناسككملتأ»
 .«إنما األعمال بالنيات» :قوله أشبه الصالة، ول ،عبادة ألنه ؛الطواف أو لم ينوِ -
 .معينٍ  وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسكٍ  ،ابأن أحرم مطلقً  ،(2)نسكه أو لم ينوِ -
فإذا لم  ،نه من البيت؛ ألل عن جدار الكعبةوهو ما فضَ  ،روانأو طاف على الشاذَ -

 .لم يطف بالبيت جميعه ،يطف به
وقال:  ،روانجر والشاذَ طاف من وراء الحِ  ألنه  ؛رجْ أو طاف على جدار الحِ -
 .والِحجر منه }َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق{ لقوله تعالى:، و «خذوا مناسككملتأ»
.  يطوف بالبيت عريانال  أ ي ألمر النب ؛، أو محِدثأو نجس ،ريانعُ  طاف وهو وأ-

الطواف » قال: ، ولحديث ابن عباٍس، أن النبي (3)متفق عليه من حديث أبي هريرة
« فال يتكلمن إال بخيرٍ  ،حول البيت مثل الصالة، إال أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه

 .(4)رواه الترمذي

                                 
مع كثرة ، فتهمن خرجه بعد البحث عنه، ولم يذكره البيهقي في سننه ومعر  رَ لم أَ »: (6/212البدر المنير )قال في  (1)

 .(2/231األم )وتتمة الدعاء ذكر بعضه الشافعي في « إال من كالم الشافعي رحمه الله ،طالعها

وهي موافقة لما في المقنع والوجيز واإلقناع والمنتهى، ولم أقف على هذا التفسير « أو نك سه»في نسخٍة من الزاد:  (2)
ا )قبل( أحرم مطلقً  ن  )وما عمل( مَ »: (1/533) هى وشرحهالذي ذكره الشيخ منصور في هذا الموضع، وفي المنت

 «.  لعدم التعيين ؛صرفه ألحدهما )فهو لغو( ال يعتد به

 .(1341صحيح مسلم ) (1622صحيح البخاري )(3)

... صححه ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان: »(1/225التلخيص الحبير )قال في  (061سنن الترمذي )(4)
 «.والمنذري، والنووي ،ورجح الموقوف النسائي، والبيهقي، وابن الصالح، قفهواختلف في رفعه وو 
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 .ها على طهارةٍ ويسن فعل باقي المناسك كل ِ 
 ؛ لفعل المحظور.وفدى ؛ لعود النهي لخارٍج،صح ،مخيطٍ  بسَ وإن طاف المحرم ال

اإلخالص بعد و يقرأ فيهما ب  }ُقْل يَا أَي َُّها اْلَكاِفُروَن{  ،ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفاًل 
 ؛ لحديث جابٍر.الفاتحة

 ؛ كركعتي اإلحرام وتحية المسجد.وتجزئ مكتوبة عنهما
فقرأ: }َواتَِّخُذوا  ،ثم نفذ إلى مقام إبراهيم»... بٍر:لقول جا ؛واألفضل كونهما خلف المقام

 .(1)«فجعل المقام بينه وبين البيت ،ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى{
 .(2)؛ ألن عمر صالهما بذي طًُوىجاز ،وحيث ركعهما

وكان يقول: ابن عمر كان يزاحم على الركنين، ألن ؛ وقتٍ  ويسن اإلكثار من الطواف كلَّ 
من طاف » يقول: هسمعت، و «إن مسحهما كفارة للخطايا» يقول: رسول الله سمعت 

ا وال يرفع ال يضع قدمً »وسمعته يقول:  ،«كان كعتق رقبةٍ   ،ا فأحصاهبهذا البيت أسبوعً 
 .(3)رواه الترمذي «وكتب له بها حسنةً  ،إال حط الله عنه خطيئةً  ،أخرى
 فصل

لقول  ؛ليسعى ؛رج إلى الصفا من باب الصفاويخ ،(4)ستلم الحجرييعود و  ،ثم بعد الصالة
 «.فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا ،ثم رجع إلى الركن»جابٍر: 

ومنه: الحمد  ،اويقول ما ورد ثالثً  ،اويكبر ثالثً ، فيستقبله ،البيتالصفا حتى يرى  ىفيرق
يحيي ويميت  ال إله إال الله وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، ،لله على ما هدانا

قدير، ال إله إال الله وحده ال شريك  وهو حي ال يموت، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ 
؛ لقول جابٍر: (5)له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، ويدعو بما أحب

                                 
 .(1218)صحيح مسلم (1)

 «.على شرط البخاري ومسلمٍ  هإسناد»: (8/51المجموع )قال في  (1/368) (موطأ مالك2)

 (.3601صحيح ابن حبان )( و 2153صحيح ابن خزيمة )( وهو في 050) سنن الترمذي(3)

ال نعلم فيه ...حب أن يعود فيستلم الحجرفا، استُ إذا فرغ من الركوع، وأراد الخروج إلى الص»: (3/101) (المغني4)
  «.اخالفً 

 «.والدعاء بينه مرتين»(: 5/183في شرح العمدة لشيخ اإلسالم )(5)
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وكبره، وقال:  ،فاستقبل القبلة، فوحد الله ،عليه، حتى رأى البيت يَ فبدأ بالصفا، فرقِ »
قدير، ال  وهو على كل شيءٍ  ،ال الله وحده ال شريك له، له الملك وله الحمدال إله إ»

ثم دعا بين ذلك، « إله إال الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده
وقال »، ولفظ النسائي: رواه مسلم« ، ثم نزل إلى المروةقال: مثل هذا ثالث مراتٍ 

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو  : ال إله إال الله وحده الثالث مراتٍ 
 .(1)«ر لهد ِ قدير، وكبر الله وحمده، ثم دعا بما قُ  على كل شيءٍ 

 ؛ لعدم نقله.وال يلبي
وهو الميل األخضر في ركن  ،م األوللَ ا إلى أن يبقى بينه وبين العَ من الصفا ماشيً  ثم ينزل

وهو الميل  ،م اآلخرلَ العَ  إلى ،(3)اا شديدً سعيً  ، ثم يسعى ماشٍ (2)أذرعٍ  نحو ستةِ  ،المسجد
ويقول ما قاله على  ،حذاء دار العباس، ثم يمشي ويرقى المروة ،األخضر بفناء المسجد

ويسعى في موضع سعيه إلى  ،فيمشي في موضع مشيه، الصفا، ثم ينزل من المروة
 ؛ويختتم بالمروة يفتتح بالصفا، (4)عيةٌ ورجوعه سَ  عيةٌ ذهابه سَ  ،االصفا، يفعل ذلك سبعً 

ت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبَّ »لقول جابٍر: 
صعدتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان 

احتسابه بالذهاب سعية وبالرجوع وهو يدل على ...« آخر طوافه على المروة، فقال
 ختم بالمروة. ؛ لكونهسعية

ليأتي  ؛ن لم يرقهماإيلصق عقبه بأصلهما ف ،استيعاب ما بينهما في كل مرةٍ  ويجب
 .بالواجب كله

 لم يصح سعيه. ،ا ولو دون ذراعٍ فإن ترك مما بينهما شيئً 
 .؛ لمخالفته لفعل النبي فال يحتسبه ،سقط الشوط األول ،بدأ بالمروة نفإ

                                 
 (.2014سنن النسائي )(1)

 والمثبت موافق للروض والمنتهى والكشاف. «ماشًيا إلى العلم»في الزاد:  (2)

  .في بطن المسيل شديدال سعيال مجمٌع على استحباب: (0/1) مسلمالنووي على شرح  (3)

يبتدئ بالصفا ويختم  ،يحسب الذهاب سعية وبالرجوع سعية ،وأجمعوا على أنه سبع مراتٍ : »(1/281) اإلفصاح(4)
 .«بالمروة
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إذا سعى بين  ال أبو عبد الله: كان ابن مسعودٍ يكثر من الدعاء والذكر في سعيه، قو 
 .(1)«واعف عما تعلم، وأنت األعز األكرم ،رب اغفر وارحم»الصفا والمروة، قال: 

 :رط لهوشُ 
 .«إنما األعمال بالنيات» : ؛ لقوله نية.1
 .ا على الطوافقياسً  ؛ومواالة.1
لتأخذوا »، وقال: سعى بعد الطواف ألنه  ؛اولو مسنونً  ،وكونه بعد طواف نسكٍ .1

 .«مناسككم
ا أو ا أو نجسً العورة، فلو سعى محدثً  وسترُ  ،(2)من الحدث والنجس الطهارةُ  وتسن فيه

غير أن ال  ،افعلي ما يفعل الحاج» لعائشة حين حاضت: ؛ لقول النبي أجزأه ،اعريانً 
أشبهت  ،عبادة ال تتعلق بالبيت السعيوألن ، (3)متفق عليه «تطوفي بالبيت حتى تطهري

 .الوقوف بعرفة
 .؛ لفعله بينه وبين الطواف (4)وتسن المواالة

ليس على : »لقول ابن عمر؛ (5)اا شديدً سعيً  وال تسعى ،والمرأة ال ترقى الصفا وال المروة
ال تصعد المرأة فوق الصفا »: وقال ،(6)«ل بالبيت وال بين الصفا والمروةمَ النساء رَ 
وفي  ،وألن المطلوب منها الستر، (1)الدارقطني مارواه «يةوال ترفع صوتها بالتلب ،والمروة

                                 
وصححه « في ذلك عن ابن مسعودٍ هذا أصح الروايات »( وقال: 0351لبيهقي )وا (15565ابن أبي شيبة ) أخرجه(1)

 «.واعف عما تعلم». ولم أجد: (2/100تخريج أحاديث إحياء علوم الدين )العراقي في 

أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهٍر أن ذلك يجزئه، وانفرد »: (56ص) (اإلجماع2)
  ...«.الحسن

 .(1211) صحيح مسلم (204صحيح البخاري )(3)

وهي بين الطواف والسعي سنة، وأما بين أشواط السعي  «وتسن فيه الطهارة والستارة والمواالة»في الزاد:  قال (4)
 فشرط.

أجمعوا أال َرمل على النساء حول البيت، وال في السعي بين الصفا »: (55)ص اإلجماعفي  (قال ابن المنذر5)
 (.8/15المجموع )مسعى. ينظر: وفيه وجٌه للشافعية إذا سعت في الليل حال خلو ال« والمروة

 «.صحيح: »(2/816ما صح من آثار الصحابة في الفقه )وفي  (2166رقطني )(سنن الدا6)

 «.صحيح»: (2/115ما صح من آثار الصحابة في الفقه ) ( وفي2161سنن الدارقطني )(1)
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ا في وليس ذلك مطلوبً  ،لدوالقصد بشدة السعي: إظهار الجَ  ،ذلك تعرض لالنكشاف
 حقها.

 . لفعله ؛وسعيٍ  طوافٍ ب وتسن مبادرة معتمرٍ 
ه للحج، ر ليوف ِ  ؛اندبً  ،وال يحلقه ،دهولو لبَّ  ،ر من شعرهقصَّ  ،ا ال هدي معهعً تثم إن كان متم

 .ألنه تمت عمرته ؛وتحلل
ثم ال  ،دخل الحج على العمرةفيُ  ،إذا حج لَّ ر، وحَ لم يقص ِ  ،وإن كان مع المتمتع هدي

بالعمرة   تمتع الناس مع رسول الله»بن عمر: ؛ لقول اامنهما جميعً  حتى يحلَّ  يحلُّ 
 يحل من من كان منكم أهدى، فإنه ال» :قال ،مكة ، فلما قدم رسول الله جإلى الح

حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا  شيءٍ 
 .(1)متفق عليه« حللر وليَ وليقص ِ  ،والمروة

في أشهر الحج أو في  ،كان معه هدي أو لم يكن  سواءٌ  ،يحل ،المعتمر غير المتمتعو 
عضهن في ذي ب ،سوى عمرته التي مع حجه ،رمَ اعتمر ثالث عُ   ألن النبي ؛غيرها
 .وكان يحل إذا سعى ،(2)القعدة

كان »يرفعه:  ،ابن عباسٍ  حديثل ؛قطع التلبية ،والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف
حسن : قالرواه أبو داود والترمذي، و « يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر

 .(3)صحيح
ئال يخلط ل ؛اسرًّ وتكون  ،كره لهفلم ي ،تلبيةللنه زمن أل ؛وال بأس بها في طواف القدوم

 .على الطائفين
 

 باب صفة الحج والعمرة

                                 
 .(1221) صحيح مسلم( 1601صحيح البخاري )(1)

 «.وقيل: كلهن في ذي القعدة»: (3/354المغني )وفي  (.1253( صحيح مسلم )1118صحيح البخاري )(2)

ه مسند في الشافعيورواه  «رفعه خطأ» :(5/111لبيهقي )اقال  (010سنن الترمذي ) (1811سنن أبي داود )(3)
 (.4/365موقوفًا وصححه ابن حجٍر، كما في الفتوحات الربانية ) (2/212)
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؛ لقول بالحج يوم التروية اإلحرامُ  -حتى متمتع حل من عمرته -وقربها بمكة حلٍ مُ لِ  نَّ سُ 
رواه  «، أهللنا بالحجفأحللنا حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهرٍ » جابٍر:
 .(1)مسلم

 .ما بعدهمي بذلك؛ ألن الناس كانوا يتروون فيه الماء لِ سُ  ،وهو ثامن ذي الحجة
فلما كان يوم » ؛ لقول جابٍر:مى الظهر مع اإلماقبل الزوال، فيصلي بمنً وُسنَّ كون إحرامه 

 ، فصلى بها الظهر والعصر التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله
 .«والمغرب والعشاء والفجر

واألفضل من تحت  ،«حتى أهل مكة يهلون منها» :؛ لقوله م من مكةأن يحر  نَّ وسُ 
 .الميزاب

؛ لعدم الدليل على وال دم عليه ،؛ كالعمرةومن خارجه ،(2)من بقية الحرمويجزئ إحرامه 
 .وجوبه

ليصوم الثالثة  ؛م يوم السابعله أن يحرِ  نَّ سُ  ،والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم
 .امً محرِ 

 .؛ لخبر جابرٍ اويصلي مع اإلمام استحبابً  ،ىويبيت بمنً 
 ،إلى الزوال رةَ مِ فأقام بنَ  ،إلى عرفة ىسار من منً ، من يوم عرفة فإذا طلعت الشمس

 ،ووقته ،يعلمهم فيها الوقوف ،بالتكبير مفتتحةً  ،قصيرةً  يخطب بها اإلمام أو نائبه خطبةً 
رفة، فوجد القبة قد ضربت له حتى أتى ع» ؛ لقول جابٍر:بمزدلفة والمبيتَ  ،منه والدفعَ 

 .«، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أتى بطن الوادي، فخطب الناسرةَ مِ بنَ 
 ،كل عرفة موقف: »قال ، أن النبي جابرٍ  حديثل؛ (3)نةرَ وكل عرفة موقف إال بطن عُ 

 .(4)رواه ابن ماجه« وارفعوا عن بطن عرنة
                                 

 .(1216)صحيح مسلم (1)

  يحر م من الحل، والمثبت المذهب، كما في الروض واإلقناع والمنتهى. ظاهر الزاد أنه ال (2)

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن  ليس وادي عرنة من الموقف، وال يجزئه الوقوف فيه.: »(3/361(المغني )3)
 .«ا، وحجه تام، أنه يهريق دمً كي عن مالكٍ من وقف به ال يجزئه. وحُ 

 (3112سنن ابن ماجه )(4)
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 .؛ لحديث جابرٍ (1)اتقديمً  العصربين الظهر و  ،فة من له الجمعبعر  أن يجمع نَّ وسُ 
ثم ركب »: لقول جابرٍ  ؛عند الصخرات وجبل الرحمة، مستقبل القبلة ايقف راكبً وأن 

، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل رسول 
 .«المشاة بين يديه، واستقبل القبلة

 .جبل الدعاء ويقال له: ،(2)، إجماًعاوال يشرع صعود جبل الرحمة
ال إله إال الله وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، »كقول:   ،ويكثر الدعاء بما ورد

، اللهم اجعل (3)قدير يحيي ويميت وهو حي ال يموت، بيده الخير وهو على كل شيءٍ 
 .(4)«ا، ويسر لي أمريوفي سمعي نورً  ،اوفي بصري نورً  ،افي قلبي نورً 

وال  ،في الدعاء ويلحَّ  ،الضعف واالفتقارَ  وإظهارَ  ،ع والخشوعويكثر االستغفار والتضر 
 يستبطئ اإلجابة.

، سٍ عروة بن مضر ِ ؛ لحديث (5)ووقت وقوٍف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر
را،  أو نهاً من صلى هذه الصالة معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة لياًل »قال:   النبيأن 

ا الوقوف فيه ال يمنع كونه وقتً  وتركه  ،رواه الخمسة «فقد تم حجه، وقضى تفثه
 .الفضيلة وقتَ  وإنما وقف  ،كما بعد العشاء  ،للوقوف

                                 
جمع بين الصالتين بعرفة في وقت األولى، وهذا الجمع ثابت   النبي»: (6/336) البن تيمية ،جامع المسائل (1)

  .«بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه

 .«اإجماعً  ،وال يشرع صعود جبل الرحمة»: (5/383(الفتاوى الكبرى البن تيمية )2)

يوم عرفة:  ، عن أبيه، عن جده، قال: كان أكثر دعاء رسول الله عمرو بن شعيبٍ ( عن 6061أحمد )أخرج  (3)
قال في « ال إله إال الله وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير»

 «وهو ضعيف، في إسناده حماد بن أبي حميدٍ : »(2/485) التلخيص الحبير

 إله إال الله ال :أكثر دعائي ودعاء األنبياء قبلي بعرفة»:  قال رسول اللهقال:  ،عن علي ٍ ( 0415)لبيهقي أخرج ا(4)
 ،اوفي سمعي نورً  ،االلهم اجعل في قلبي نورً  ،قدير وهو على كل شيءٍ ، له الملك وله الحمد ،وحده ال شريك له

وهو  ،بيدةعُ تفرد به موسى بن : »لبيهقيقال ا «...ويسر لي أمري ،اللهم اشرح لي صدري ،اوفي بصري نورً 
 «.اولم يدرك أخوه عليًّ  ،ضعيف

فاته الحج،  ،آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذٍ »: (3/454)المغني (5)
ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم »: (0/161)اإلنصاف وفي  «نعلم فيه خالفًا ال

 .«وهو من المفردات ...هبالنحر. وهذا المذ
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 ، أنها عرفةأو جاهاًل  ،اأو مارًّ  ،اأو نائمً  ،ولو لحظةً  في هذا الوقت، حصل بعرفة فمن
زمن ألنه حصل بعرفة في  ؛صح حجه ،ا بالحجمً محرِ  ،ابأن يكون مسلمً  ،للحج وهو أهلٌ 
 .الوقوف

 ؛ لعدم عقله.ى عليهوال مغمً  ،وال مجنونٍ  َن،سكرا وال يصح وقوف
لفوات  ؛يصح حجه فال ، للحجأو لم يكن أهاًل  ،أو وقف في غير زمنه ،يقف بعرفة وإال

 .الوقوف المعتد به
إليها قبل الغروب ويستمر بها  دْ عُ ولم ي َ  ،ا ودفع منها قبل الغروبنهارً  بعرفة ومن وقف

يجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من ؛ إذ األنه ترك واجبً  دٌم؛عليه ف، إليه
 .«لتأخذوا مناسككم»مع قوله ،  لفعله ؛اوقف نهارً 

فال دم عليه؛ ألنه أتى بالواجب  ،أو عاد بعده قبل الفجر ،فإن عاد إليها واستمر للغروب
 وهو الوقوف بالليل والنهار.

حديث ل ؛(1)ا: ال نعلم فيه خالفً عليه، قال في شرح المقنعدم  فال ، فقطومن وقف لياًل 
رواه  «فقد أدرك الحج ،بليلٍ  من وقف بعرفاتٍ » :قال ابن عمر، أن النبي 

 .(2)الدارقطني
 .قبله يكره دفعٌ و ه، أو نائب ثم يدفع بعد الغروب مع إمامٍ 

 ،عرفة ومزدلفة وهما جبالن بين ،وهي ما بين المأزمين ،على طريق المأزمين إلى مزدلفة
 .رٍ حس ِ إلى وادي مُ 

رواه مسلم من  «أيها الناس السكينة السكينة: » لقوله ؛ويسن كون دفعه بسكينةٍ 
 حديث جابٍر.

فإذا وجد فجوة  ،قنَ يسير العَ  :كان رسول الله »لقول أسامة:  ؛ويسرع في الفجوة

                                 
، فال شيء عليه، ا من النهار، وال جاء عرفة، حتى غابت الشمس، فوقف لياًل من لم يدرك جزءً : »(3/311المغني )(1)

 .(0/114الشرح الكبير )وانظر:  «اوحجه تام. ال نعلم فيه مخالفً 

 .«به غيره ولم يأت   ،ضعيف ،رحمة بن مصعب» ( وقال:2518سنن الدارقطني )(2)
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 .فوق العنق :صق انبساط السير، والنَّ نَ أي: أسرع؛ ألن العَ  ،(1)متفق عليه «نصَّ 
يسن لمن دفع من عرفة أن ال يصلي المغرب حتى ، ف(2)بين العشاءين ويجمع بمزدلفة

قبل حط رحله،  ،من يجوز له الجمع ،يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء
  دفع رسول الله»: أسامة بن زيدٍ  ، قالوأجزأه ،ترك السنة ،وإن صلى المغرب بالطريق

ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصالة؟ فقال:  ،لشعب، فبال ثم توضأمن عرفة، فنزل ا
، فجاء المزدلفة، فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصالة، فصلى المغرب، ثم «الصالة أمامك»

متفق « بينهما بعيره في منزله، ثم أقيمت الصالة، فصلى ولم يصل ِ  أناخ كل إنسانٍ 
 .(3)عليه

 .«خذوا مناسككملتأ»بها، وقال:  بات  ألن النبي ؛اوجوبً  ،ويبيت بها
 م النبيأنا ممن قدَّ »: لقول ابن عباسٍ  ؛بعد نصف الليل، من مزدلفة قبل اإلمام وله الدفع

  َأرسل »أنها قالت:  ،عن عائشةوعن ، (4)متفق عليه« فة أهلهعَ ليلة المزدلفة في ض
رواه أبو  «فأفاَضتْ  بأم سلمَة ليلَة النحِر، فرمت الَجمرَة قبل الفِجر، ثم مضت  النبي
 .(5)داود

ا بالحكم أو كان عالمً   ، سواءٌ ورعاةٍ  على غير سقاةٍ  ،فيه دمٌ ، الدفع قبل نصف الليلو 
والنسيان إنما يؤثر في جعل الموجود   ،اا واجبً ؛ ألنه ترك نسكً اا أو ناسيً جاهال، عامدً 

 .ال في جعل المعدوم كالموجود ،كالمعدوم
رخص   أن رسول الله» عاصم بن عدي ٍ ليهم؛ لحديث أما السقاة والرعاة فال دم ع
 .(6)رواه الخمسة «ىلرعاء اإلبل في البيتوتة عن منً 

                                 
 .(1286صحيح مسلم ) (1666لبخاري )(صحيح ا1)

 «. ن يجمع الحاج بين المغرب والعشاءأجمعوا على أن السنة أ»: (51(اإلجماع )ص2)

 .(1281)صحيح مسلم  (1612صحيح البخاري )(3)

 .(1203) صحيح مسلم (1618صحيح البخاري )(4)

 «.ه على شرط مسلمٍ إسناد: »(210)ص بلوغ المرام ( قال في1042) سنن أبي داود(5)

ابن سنن  (4164السنن الكبرى للنسائي ) (055الترمذي )جامع ( 1015داود ) يأبسنن  (23826أحمد ) (6)
  «.حسن صحيح: »الترمذيقال  (2481ماجه )
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 .اا واجبً ألنه ترك نسكً  ؛فعليه دمٌ  ،بعد الفجر إلى مزدلفة وصلوكذا من 
 :مَ ال دَ و 

 ؛ لحديث عروة بن ُمضرِ ٍس.إن وصل إليها قبل الفجر-
ا ثم دفع من عرفة نهارً من ك  ؛اد إليها قبل الفجردفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعأو -

 .اعاد نهارً 
 ،وهو جبل صغير بالمزدلفة -ثم أتى المشعر الحرام ،سٍ لَ صلى الصبح بغَ  ،فإذا أصبح بها

، ويكبره ،ويحمد الله ،أو يقف عنده ،فيرقاه -مي بذلك؛ ألنه من عالمات الحجسُ 
ثم »: جابرٍ قول ل ؛رسف ِ اآليتين، ويدعو حتى يُ اٍت{ َذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَ ويقرأ: }فَإِ  ،ويهلله

حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم ركب القصواء، 
 .«ا، فدفع قبل أن تطلع الشمسا حتى أسفر جدًّ يزل واقفً 

 .بسكينةٍ  (1)سار قبل طلوع الشمس ،فإذا أسفر
 أسرع -سر سالكهحِ ألنه يَ  ؛مي بذلكسُ  ،ىن مزدلفة ومنً بي وهو وادٍ  -ارً حس ِ فإذا بلغ مُ 

، رٍ حس ِ حتى أتى بطن مُ »لقول جابٍر:  ك دابته؛ا، وإال حرَّ إن كان ماشيً  ،حجرٍ  رميةِ  قدرَ 
 «.فحرك قلياًل 

، وفعله (3)الحصى من جمعٍ  ، وكان ابن عمر يأخذ(2)أخذ حصى الجمار من حيث شاءيو 
لئال يشتغل عند قدومه إلى ، و (4)ون الحصى من جمعٍ ، وقال: كانوا يتزودسعيد بن جبيرٍ 

 .فال يبدأ قبله بشيءٍ  ،ىتحية منً  ، فهوى بغير الرميمنً 
 ىكحص  ،قندُ ص والبُ مَّ بين الحِ  كل واحدةٍ   ،سبعون حصاةً ، وعدد حصى الجمار

                                 
 «.نة الدفع قبل طلوع الشمسا في أن الس  ال نعلم خالفً : »(3/311(المغني )1)

ا بينهم أنه من ال أعلم خالفً : »(3/322) اإلشرافوقال ابن المنذر في  «قبل أن يصل إلى مًنى»في اإلقناع:  (2)
 .«حيث أخذ أجزأه

 (.0544السنن الكبرى للبيهقي )(3)

( 13451أبي شيبة ) لم أقف عليه مسنًدا، وروى»(: 3/251قال الشيخ ابن جبرين في تحققيه لشرح الزركشي ) (4)
 . «خذوا الحصى من حيث شئتم: »عنه قال
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 .«مثل حصى الخذف»؛ لقول جابٍر: (1)فذَ الخَ 
 ،غداة العقبة  قال لي رسول الله»: سٍ ابن عبا؛ لقول وال كبيرة ،اجدًّ  فال تجزئ صغيرةٌ 

هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في  فلقطت له حصياتٍ « لي طْ لقُ اُ »وهو على راحلته: 
بأمثال هؤالء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في »يده، قال: 

 .(2)رواه النسائي وابن ماجه «الدين
 .فعله  لغنا أن النبيقال أحمد: لم يب ؛وال يسن غسله

رماها ، فبدأ بجمرة العقبةِ  -إلى جمرة العقبة رٍ حس ِ وهي من وادي مُ  -ىفإذا وصل إلى منً 
لم يجزئه إال عن  ،واحدةً  فلو رمى دفعةً ، بعد واحدةٍ  واحدةً  ،متعاقباتٍ  حصياتٍ  بسبعِ 

 .«لتأخذوا مناسككم» : وقال« حصياتٍ  فرماها بسبعِ »؛ لقول جابٍر: واحدةٍ 
 الحصيات في المرمى؛ ألنه ليس برمٍي. وضعال يجزئ و 

 .ألنه أعون على الرمي ؛طهرى بياض إبْ يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يُ 
ا ويقول: اللهم اجعله حجًّ « منها يكبر مع كل حصاةٍ »؛ لقول جابٍر: ويكبر مع كل حصاةٍ 

 .(3)اا مغفورً وذنبً  ،اا مشكورً وسعيً  ،امبرورً 
 .؛ لمخالفته لفعل النبي ومعادنَ  وذهبٍ  كجوهرٍ   ى،ير الحصغوال يجزئ الرمي ب

                                 
: قندُ البُ . و واةوقيل: كقدر الن ،قدر حبة الباقال المعتدلة ،بفتح الميم وكسرها : الحمص:(4/140ية الروض )(حاش1)

: (1/38المصباح )وفي  .بين السبابتين يحذف به ، أو نواةٍ الرمي بنحو حصاةٍ  . وحصى الخذف:رمى بهالذي يُ 
 «.المأكول معروف :البندق»

صحيح على شرط  هإسناد»: (8/111المجموع ) ( قال في3120) سنن ابن ماجه( 3151سنن النسائي )(2)
 «.مسلمٍ 

قال:  ،، عن إبراهيمَ ، عن مغيرةَ شيمٍ في السنن، عن هُ  وروى سعيد بن منصورٍ »: (2/411) التلخيص الحبيرقال في  (3)
سنده من وجهين ، وأ«اا مغفورً ا، وذنبً ا مبرورً اجعله حج   اللهم»للرجل إذا رمى الجمار أن يقول:  كانوا يحبون

 لطبرانيوروى الموقوف على ابن عمر أيًضا ا .«، وابن عمر، من قولهما عند رمي الجمرةضعيفين عن ابن مسعودٍ 
روى حنبل، في : (3/381المغني )وقال في  «اا مغفورً ا وذنبً ا مبرورً اللهم اجعله حجًّ » :(216)صالدعاء  في

ا، ا مبرورً اللهم اجعله حجًّ »قال: ...الحديث ثم لم بن عبد اللهالمناسك، بإسناده عن زيد بن أسلم، قال: رأيت سا
مثلما  يقول كلما رمى حصاةً   أن النبي فسألته عما صنع؟ فقال: حدثني أبي، «ا مشكورً ا، وعماًل ا مغفورً وذنبً 
 «.سعًيا مشكورًا».اهـ ولم أقف على جملة: قلت
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عملت في ألنها استُ و  ،الحصى من غير المرمى  ألخذه ؛اوال يجزئ الرمي بها ثانيً 
 .كماء الوضوء  ؛افال تستعمل ثانيً  ،عبادةٍ 

كان إذا   ن النبيإ»: ابن عمر وابن عباسٍ لقول  ؛وال يقف عند جمرة العقبة بعد رميها
 لضيق المكان.و  ،(1)رواه ابن ماجه «رة العقبة انصرف ولم يقفرمى جم

عبد لقول  ؛وأن يرمي على جانبه األيمن ،وأن يستقبل القبلة ،أن يستبطن الوادي دبَ ونُ 
استبطن الوادي، واستقبل القبلة، وجعل  ،لما أتى عبد الله جمرة العقبة»الرحمن بن يزيد: 

، ثم قال: يكبر مع كل حصاةٍ  ،بسبع حصياتٍ  يرمي الجمرة على حاجبه األيمن، ثم رمى
 .(2)رواه الترمذي« نزلت عليه سورة البقرةوالله الذي ال إله إال هو، من هاهنا رمى الذي أُ 

ألن حصولها في المرمى  ؛أجزأت ،ثم تدحرجت فيه ،وإن وقعت الحصاة خارج المرمى
 .بفعله

لم يزل يلبي حتى   إن النبي»: لقول الفضل بن عباسٍ ؛ (3)بأول الرميويقطع التلبية 
 .(4)متفق عليه «جمرة العقبة رمى

الجمرة يوم النحر  رمى رسول الله » :لقول جابرٍ  ؛اندبً  ،ويرمي بعد طلوع الشمس
 .(5)مسلمرواه « ضحى

بأم سلمَة ليلَة النحِر،  أرسل النبي »عائشة: لقول  ؛ليلة النحربعد نصف  رميها ويجزئ
 .رواه أبو داود «ر، ثم مضت فأفاَضتْ فرمت الَجمرَة قبل الفجِ 

؛ لما روي عن ابن بعد الزوال رمى من غدٍ  ،فإن غربت شمس يوم األضحى قبل رميه
 .(6)عمر

ثم انصرف إلى المنحر، » ا؛ لقول جابٍر:ا كان أو تطوعً واجبً  ،ا إن كان معهثم ينحر هديً 

                                 
 (.3133) (3132)سنن ابن ماجه (1)

 «.حسن صحيح»وقال:  (011(سنن الترمذي )2)

 والمثبت موافق للمقنع واإلقناع والمنتهى. «ويقطع التلبية قبلها»في الزاد تبًعا للوجيز:  (3)

 .(1281) صحيح مسلم (1685صحيح البخاري )(4)

 .(1200)صحيح مسلم (5)

 (.0612السنن الكبرى للبيهقي )(6)
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 «.ا وستين بيدهفنحر ثالثً 
 .اشتراه ،وعليه واجبٌ  فإن لم يكن معه هديٌ 

 .له أن يتطوع به نَّ سُ  ،يكن عليه واجبٌ إن لم و 
نحر  ي ن النبإ»قول عبد الله بن ُقرٍط: ؛ لقه على مساكين الحرمفرَّ  ،وإذا نحر الهدي

 .(1)رواه أبو داود «من شاء اقتطع»ثم قال:  ،خمس بدناتٍ 
هو عام و  ،َقصِ رِيَن{وَسُكْم َومُ ؤ لقوله تعالى: }ُمَحلِ ِقيَن رُ  ؛أو يقصر من جميع شعره ويحلق

 .في جميع شعر الرأس
 .علم إال بحلقهوال يكاد يُ  ،ادًّ شق جِ يألنه  ؛بعينها ال من كل شعرةٍ 

 .أشبه سائر المناسك ،؛ ألنه نسكن أن يستقبل القبلةسُ و 
ى ونحر، ثم قال زله بمنً  أتى من  ن رسول اللهإ: »أنسٍ ؛ لقول يبدأ بشقه األيمنأن و 

 .(2)رواه مسلم «ار إلى جانبه األيمن، ثم األيسروأش «ذْ خُ » :للحالق
 .لعموماتل ؛كغيره،  التقصيرُ  ،(3)أو عقصه ،أو ظفره ،د رأسهن لبَّ مَ لِ و 

 .تهألن القصد إزال ؛ورةٍ فه أو أزاله بنُ تَ ن ن َ إأجزأه، وكذا  ،ر الشعرقصَّ  وبأي شيءٍ 
 .وأصحابه  برسول الله اقتداءً  ؛لكن السنة الحلق أو التقصير

 : قال: قال رسوُل الله لحديث ابن عباسٍ ؛ (4)فأقل أنملةٍ  رَ دْ قَ المرأة من شعرها ر وتقص ِ 
 .(5)رواه أبو داود« ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير»

 .أو أقل (6)قدر أنملةٍ  فتقصر من كل قرنٍ 
                                 

 «.نإسناده حس» (:14685) لبيهقيا ( قال1165) (سنن أبي داود1)

 .(1315)صحيح مسلم (2)

وعقصه: لواه  .أي: جعله ضفائر :رهفَ وضَ  .ونحوه حتى يتلبد ألزقه بصمغٍ  ،بالتشديد :دهلب  : (4/150)حاشية الروض (3)
 .وعقده

والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق. ال خالف في ذلك. قال ابن المنذر: أجمع على هذا »: (3/301(المغني )4)
 «.أهل العلم

في العلل، والبخاري  إسناده حسن، وقواه أبو حاتمٍ »: (2/408) التلخيص الحبير ( قال في1084نن أبي داود )س(5)
 «.في التاريخ

 .«تجمع المحرمة شعرها، ثم تأخذ قدر أنملةٍ »قال:  ،عن ابن عمر( 12010ابن أبي شيبة ) أخرج(6)
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 .ص قيمتهنقِ ألن الحلق يُ  ؛ال يحلق إال بإذن سيدهو  ،وكذا العبد
ثبت أن »قال ابن المنذر:  ؛طٍ وإبْ  وعانةٍ  ،وشاربٍ ، ظفرٍ  أخذُ  ،لق أو قصرلمن ح نَّ وسُ 

 .(2)وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره ،(1)«لما حلق رأسه قلم أظفاره  النبي
، إال النساء ،ا باإلحرامكان محظورً  قد حل له كل شيءٍ ، فثم إذا رمى وحلق أو قصر

عائشة، قالت: قال رسول  حديثل ؛نكاحٍ  وعقدَ  ،هوةٍ ا لشولمسً  ،بلةً وقُ  ،ومباشرةً  ،ائً وط
رواه  «إال النساء فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيءٍ  ،إذا رميتم وحلقتم»: الله 

ه قبل إلحرامه حين يحرم، ولحل ِ   كنت أطيب سول الله» ، ولقولها:(3)أحمد وأبو داود
 .(4)متفق عليه «أن يطوف بالبيت

 «وليقصر وليحلل: »لقوله  ؛في تركهما دمٌ  ،نسكٌ ، لم يحلقق والتقصير ممن الالحِ و 
 .(5)متفق عليه
 :دمٌ وال يلزم 

ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه{ؤ }َواَل َتْحِلُقوا رُ  لقوله تعالى: ؛ىعن أيام منً  اهمر أخإن -  ،وَسُكْم َحتَّى يَ ب ْ
 .فمتى أتى به أجزأه ،آخره نين أول وقته دو بف

                                 
أنه شهد » عبد الله بن زيدٍ ( عن 16415) مسندل، ولعله ما في ا(3/388المغني )ونقله في  (3/355اإلشراف )(1)

فلم يصبه وال صاحبه شيء، وحلق  ،ضحايا عند المنحر هو ورجل من األنصار، فقسم رسول الله  النبي 
(، وصححه 2031) صحيح ابن خزيمةوهو في ...« م أظفاره، وقل  رأسه في ثوبه فأعطاه، وقسم منه على رجالٍ 

  «.مرسل» :(2/363ير )س   الوقال الذهبي في  (1/18) راألحكام الكبي ابن كثيٍر في
يعني قبل  ،أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته ،عن ابن عمر» (:4143شرح معاني اآلثار )روى الطحاوي في (2)

المجموع قال في  «، أخذ من لحيته وشاربهأو عمرةٍ  إذا حلق في حج ٍ  أنه»عنه  (1/306) موطأوفي ال «أن يزور
الرمي، والذبح،  :التفث»قال:  عن ابن عباسٍ ( 15613ابن أبي شيبة ) وروى .صحيحه إسناد: (8/211)

 .صحيح هسند: (5/311لضعيفة )اسلسلة قال في ال «والحلق، والتقصير، واألخذ من الشارب واألظفار واللحية

وهو  ،اره على الحجاجمد»: (2/406) التلخيص الحبير قال في (1018( سنن أبي داود )25113(مسند أحمد )3)
 «.ضعيف ومدلس، وقال البيهقي: إنه من تخليطاته

 .(1180صحيح مسلم ) (1530صحيح البخاري )(4)

وأمر أصحابه » ( عن ابن عباٍس،1545صحيح البخاري )وفي  (1221) صحيح مسلم (1601صحيح البخاري )(5)
وذكر الحديث غير واحٍد بلفظ: « يحلوا وسهم، ثمؤ ن الصفا والمروة، ثم يقصروا من ر أن يطوفوا بالبيت وبي

 والمثبت موافق للمغني والشرح والممتع. «فليقصر ثم ليتحلل»
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لما روى  ؛اولو عالمً  ،وال إن نحر أو طاف قبل رميه ،لنحروال بتقديمه على الرمي وا-
عن عبد و  ،(1)«فال حرج ،ا قبل شيءٍ من قدم شيئً »قال:   أن النبي ،عن عطاءٍ  ،سعيد

، «وال حرج ارمِ »يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي؟ قال:   قالرجاًل  أن، الله بن عمروٍ 
فما سئل عن « انحر وال حرج: »قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر؟ قال

 .(2)متفق عليه «افعل وال حرج»ر إال قال: خ ِ دم وال أُ قُ  شيءٍ 
وقيس  ،لحديث عائشة السابق ؛وطوافٍ  ورميٍ  ويحصل التحلل األول باثنين من حلقٍ 

 .الباقي: على الحلق والرمي
 .ألنه ركن؛ التحلل الثاني بما بقي مع سعيٍ يحصل و 

يعلمهم فيها النحر واإلفاضة  ،يفتتحها بالتكبير ،م النحر خطبةً ى يو ثم يخطب اإلمام بمنً 
، (3)رواه البخاري. خطب الناس يوم النحر  ، أن رسول اللهابن عباسٍ  ؛ لحديثوالرمي

فطفق  ،ىونحن بمنً   خطبنا رسول الله»التيمي، قال:  عن عبد الرحمن بن معاذٍ و 
 .(4)رواه أبو داود والنسائي« يعلمهم مناسكهم

 لفص
، ا للقدوممكة قبل وقوفهما بعرفة طوافً  لم يدخال وقارنٌ  فيطوف مفردٌ  ،فيض إلى مكةثم يُ 

 ثم يطوف ،وال اضطباع لٍ مَ بال رَ  ،(5)للقدوم ويطوف متمتع .ثم لزيارةٍ  ،واضطباعٍ  لٍ مَ برَ 
وا بالعمرة، بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، فطاف الذين أهلُّ » :حديث عائشة؛ لللزيارة

ى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج ا آخر، بعد أن رجعوا من منً طافوا طوافً ثم 

                                 
 .(3/301المغني )أورده في  (1)

 .(1316صحيح مسلم ) (124صحيح البخاري )(2)

 (.1130صحيح البخاري )(3)

 (.2006سنن النسائي ) (1051) سنن أبي داود(4)

وظاهر الزاد: أنه ال يُطاف للقدوم، قال في « نص أحمد على أنه مسنون للمتمتعو » :(3/302المغني )قال في (5)
موفق والشيخ تقي فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، واختاره ال ،كمن دخل المسجد وأقيمت الصالة»الروض: 

إذا أتى » :(0/224اإلنصاف )، والمثبُت: المذهُب، كما في اإلقناع والمنتهى والروض. وفي «الدين، وابن رجبٍ 
 «. المتمتع مكة، طاف للقدوم. نص عليه، كعمرته. وهو من المفردات
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فحمله أحمد على أن طوافهم  ،(1)رواه مسلم «اا واحدً والعمرة، فإنما طافوا طوافً 
 .هو طواف القدوم ،لحجهم

 .: طواف اإلفاضةلطواف الزيارة يقالو 
 وكالصالة. ،«إنما األعمال بالنيات»: ؛ لقوله نه بالنيةيعي ِ و 

 .}َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق{ :لقوله تعالى؛ (2)، إجماًعاال يتم حج إال به ،وهو ركن
، وإال فبعد لمن وقف قبل ذلك بعرفاتٍ  ،بعد نصف ليلة النحر، وأول وقت طواف الزيارة

قبل الفِجر، بأم سلمَة ليلَة النحِر، فرمت الَجمرَة  أرسل النبي »؛ لقول عائشة: الوقوف
 .، وبين الجمرة ومكة فرسخانرواه أبو داود «ثم مضت فأفاَضتْ 

« يوم النحر  أفاض رسول الله»لقول ابن عمر:  ؛(3)، إجماًعاالنحر في يومويسن فعله 
 .(4)متفق عليه

 كالسعي.  ،ألن آخر وقته غير محدودٍ  ؛ىوله تأخير الطواف عن أيام منً 
ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء  ،نواحيه فيكبر في ،ويستحب أن يدخل البيت

البيت، هو وأسامة  دخل رسول الله »؛ لقول ابن عمر: ويدعو الله عز وجل ،وجهه
؟ قال: هل صلى فيه رسول الله  :باللٍ لت فقل ، وبالل، وعثمان بن طلحة،بن زيدٍ 

دخل  ن النبي أ»، وعن ابن عباٍس، (5)متفق عليه« صلى بين العمودين اليمانيين، نعم
 .(6)متفق عليه« دعا في نواحيه» ، وفي روايٍة:«البيت، فكبر في نواحيه

 
فيجب أن يسعى  ، كان للعمرةألن سعيه أواًل  ؛اثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعً 

                                 
 .(1211)صحيح مسلم (1)

وإن لم يطف » :(26/312الفتاوى )وفي « اال نعلم فيه خالفً  وهو ركن للحج، ال يتم إال به.: »(3/301(المغني )2)
 «.لم يتم حجه باتفاق األمة ،بالبيت

  «.واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق»: (0/58)شرح مسلم في النووي قال (3)

 .(1318) صحيح مسلم (1132صحيح البخاري )(4)

 .(1320صحيح مسلم ) (4411صحيح البخاري )(5)

 .(1331)صحيح مسلم ( 1611صحيح البخاري )(6)
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 .للحج
ألنه  ؛هُ دْ عِ لم يُ  ،فإن كان سعى بعده ،لم يكن سعى مع طواف القدوم قارن أو مفردويسعى 

 .غير الطواف؛ ألنه صالة ،كسائر األنساك  ؛تحب التطوع بالسعيال يس
 .وهذا هو التحلل الثاني ،حتى النساء ،ثم قد حل له كل شيءٍ 

ويرش على بدنه  ،ويتضلع منه ،أن يعطيه الله تعالى يشرب من ماء زمزم لما أحب ثم
 ،فاستقبل الكعبة إذا شربت منها» ؛ لقول ابن عباٍس:اويتنفس ثالثً  ،ويستقبل القبلة ،وثوبه

فإن رسول  ؛ع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجلا، وتضلَّ واذكر اسم الله، وتنفس ثالثً 
رواه ابن « إن آية ما بيننا وبين المنافقين، أنهم ال يتضلعون من زمزم»قال:   الله

فشرب منها، وصب على رأسه،  ،ثم ذهب إلى زمزم»وألحمد من حديث جابٍر:  ،(1)ماجه
 .(2)«أبدأ بما بدأ الله عز وجل به»جع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا، فقال: ثم ر 

 ،عاا وشبً يًّ ورِ  ،اا واسعً ورزقً  ،اا نافعً اللهم اجعله لنا علمً  ،فيقول: بسم الله ،ويدعو بما ورد
الئق به، وهو شامل  دعاء ؛ ألنهوامأله من خشيتك ،، واغسل به قلبيمن كل داءٍ  وشفاءً 

ا اللهم إني أسألك علمً »قال:  ،إذا شرب من زمزم كان ابن عباسٍ و ، يا، واآلخرةلخير الدن
 .(3)رواه الدارقطني« من كل داءٍ  وشفاءً  ،اا واسعً ورزقً  ،انافعً 

 فصل
: ابن عمر؛ لقول ىفيصلي ظهر يوم النحر بمنً  ،ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي

 .(4)رواه مسلم «ىى الظهر بمنً أفاض يوم النحر، ثم رجع فصل   ن رسول اللهإ»
بن ؛ لقول اوليلتين إن تعجل في يومين ،إن لم يتعجل، (5)ى ثالث ليالٍ بمنً وجوبًا يبيت و 

                                 
 (.3161سنن ابن ماجه )(1)

 .(15243(مسند أحمد )2)

 (.2138ني )سنن الدارقط(3)

 .(1318)صحيح مسلم (4)

با، لم يجز أن يبيت بها ى لما كان واجً أال ترى أن المبيت بمنً  »...: (5/348)شيخ اإلسالم شرح العمدة لفي (5)
ى )ويبيت بها( أي: بمنً »: (2/431) وشرحهغاية وفي ال« حتى يبيت بها معظم الليل ،من آخر الليل لحظةً 

 «.)معظم الليل( وهو متجه ىبمنً  )ويتجه: المراد( من البيتوتة
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ى، ، أن يبيت بمكة ليالي منً  ن العباس بن عبد المطلب، استأذن رسول اللهإ» :عمر
اج ليالي ال يبيتن أحد من الح» :عمر، ولقول (1)متفق عليه «من أجل سقايته، فأذن له

 .(2)رواه مالك «ى من وراء العقبةمنً 
 .قأيام التشري ويرمي الجمرات

يفعل كما تقدم  ،متعاقباتٍ  ،حصياتٍ  سبعب ،يفِ وتلي مسجد الخَ  ،فيرمي الجمرة األولى
، ىبحيث ال يصيبه الحص ،قلياًل  (3)ويتقدم ،عن يساره الجمرة ويجعل، في جمرة العقبة

 .ا يديهرافعً  ،ويدعو طوياًل 
 .ويدعو طوياًل  ،قلياًل  (5)تقدموي ،(4)يجعلها عن يمينه، و حصياتٍ  سبعِ ب ،م يرمي الوسطىث

وال يقف  ،ويستبطن الوادي ،ويجعلها عن يمينه، كذلك  بسبعٍ  جمرة العقبةثم يرمي 
أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصياٍت، يكبر على إْثر  »ابن عمر، ؛ لحديث عندها

ُيْسِهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طوياًل، ويدعو ويرفع كل حصاٍة، ثم يتقدم حتى 
يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فُيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم 
طوياًل، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طوياًل، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، وال 

 .(6)أخرجه البخاري« يفعله بي يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت الن
من أيام التشريق بعد  في كل يومٍ ، على الترتيب والكيفية المذكورة ،لجمار الثالثايرمي 
 رمى رسول الله» :جابرٍ  لقول ؛ورعاةٍ  (8)لغير سقاةٍ  ،وال لياًل  ،فال يجزئ قبله، (1)الزوال

                                 
 .(1315)صحيح مسلم  (1145صحيح البخاري )(1)

 .(5/105) المحلى ، وصححه ابن حزٍم في(1/416(موطأ مالك )2)

 والمثبت موافق للمقنع واإلقناع والمنتهى.« ويتأخر»في الزاد تبًعا للوجيز:  (3)

يساره، والمثبت: المذهب، كما في اإلقناع والمنتهى  فظاهره أنه يجعلها عن« ثم الوسطى مثلها»في الزاد:  (4)
 والروض.

 .«.ويقف عندها فيدعو»..والمثبت موافق لإلقناع، وفي المقنع والمنتهى: « ويتأخر»في الروض:  (5)

 (.1151صحيح البخاري )(6)

  «.يجزئه أن ذلك ،أجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس»: (58)ص (اإلجماع1)

 «.هم الذين يسقون على زمزمأهل السقاية: »(: 3/253في المبدع )(8)
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  ُابن ، وقال (1)لمرواه مس «فإذا زالت الشمس الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد
 .(2)رواه البخاري «فإذا زالت الشمس رمينا ،كنا نتحين» :عمر

 .ا للحرج والمشقةا، ودفعً تخفيفً أما كونه يجوز للسقاة والرعاة الرمي لياًل، ف
كان يرمي   ن رسول اللهإ»: ابن عباسٍ لقول  ؛واألفضل الرمي قبل صالة الظهر

 .(3)رواه ابن ماجه« صلى الظهر ،من رميه ما إذا فرغ الجمار إذا زالت الشمس، قدرَ 
 .(4)هاكل  رمي الجمرات في ويكون مستقبل القبلة

، وقال: ، بأن يرمي األولى ثم الوسطى ثم العقبة؛ لفعله (5)شرطٌ  ترتيب الجمراتو 
 .«لتأخذوا مناسككم»

 ؛أداءً الرمي  أجزأه، في اليوم الثالث من أيام التشريق هالجمار السبعين كلَّ ى رمى حصفإن 
فإذا أخره من أول وقته  ،ألن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد؛ ألنها كلها وقت للرمي

 إلى آخره أجزأه، كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته.
 .كالفوائت من الصالة  ،اوهلم جرًّ  ،امرتبً  ،ثم للثاني ته،األول بني فيرمي لليوم ته،ويرتبه بني
 ؛ لفوات وقت الرمي.فعليه دم ،الث أيام التشريقالرمي عن ث رفإن أخَّ 

 .اا واجبً ألنه ترك نسكً  ؛فعليه دم ،ىبمنً أو لم يبت 
إن العباس بن عبد المطلب، استأذن رسول »؛ لقول ابن عمر: ورعاةٍ  وال مبيت على سقاةٍ 

عاصم ، وعن متفق عليه« ، أن يبيت بمكة ليالي مًنى، من أجل سقايته، فأذن لهالله 
أن يرموا يوم النحر، ثم  ،لرعاء اإلبل في البيتوتة  رخص رسول الله»، قال: ي ٍ بن عد

                                 
 .(1200)صحيح مسلم (1)

 (.1146صحيح البخاري )(2)

 (.3154سنن ابن ماجه )(3)

وال نعلم في جميع ما ذكرنا »...بعد ذكره لصفة الرمي واستقبال القبلة عند رمي الجمار:  (3/308لمغني )في ا (4)
يستبطن الوادي، وأن يستقبل أن والسنة »بعد ذكره لحديث ابن عمر:  (3/255شرح الزركشي )في  لكن« اخالفً 
إذ ليس في هذا الحديث أنه استقبل القبلة في جمرة العقبة وال  ؛كذا قال أصحابنا، وفيه نظر  .لهذا الخبر ؛القبلة

 .«في غيرها

 للمقنع واإلقناع والمنتهى.والمثبت موافق « ويجب ترتيب الجمرات الثالث»في الروض: (5)
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 .(1)رواه الخمسة« فيرمونه في أحدهما ،يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر
؛ يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع خطبةً  ،ويخطب اإلمام ثاني أيام التشريق

 أي يومٍ »فقال:  ،يوم الرؤوس بنا رسول الله خط» اء بنت نبهان، قالت:سرَّ لحديث 
، وألن (2)رواه أبو داود« أليس أوسط أيام التشريق»قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: « هذا؟

 بالناس حاجة إلى تعليم ما ذُكر.
 

 ؛وسقط عنه رمي اليوم الثالث ،(3)وال إثم عليه ،خرج قبل الغروب ،ومن تعجل في يومين
 .تَ َعجََّل ِفي يَ ْوَمْيِن َفال ِإْثَم َعَلْيِه َوَمْن تََأخََّر َفال ِإْثَم َعَلْيِه{ }َفَمنْ  :لقوله تعالى

 .ويدفن حصاه
التعجيل  زَ ألن الله جوَّ ؛ بعد الزوال لزمه المبيت والرمي من الغد،  يخرج قبل الغروبوإالَّ 

قال و ، ي يومين، فمن أدركه الليل، فما تعجل فاسم لبياض النهار اليومو  ،في اليوم الثاني
فليقم إلى الغد  ،من أدركه المساء في اليوم الثاني»ثبت عن عمر أنه قال:  ابن المنذر:

 .(4)«حتى ينفر مع الناس
 

إذا فرغ من  ،لم يخرج حتى يطوف للوداع، (5)فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها
فف إال أنه خُ ، بالبيتمر الناس أن يكون آخر عهدهم أُ : »لقول ابن عباسٍ  ؛جميع أموره

                                 
سنن ابن ماجه ( 3160سنن النسائي )( 055) سنن الترمذي( 1015سنن أبي داود )( 23115مسند أحمد )(1)

 «.حسن صحيح»قال الترمذي:  (3131)

 .حسن هإسناد: (223)ص بلوغ المرام( قال في 1053(سنن أبي داود )2)

بمكة، أن  ا عن الحرم، غير مقيمٍ ى شاخصً أراد الخروج من منً أجمع أهل العلم على أن من »: (3/411(المغني )3)
  «.ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق

من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق »، أنه قال: بن عمرعن ا (1/411)موطأ وفي ال (3/313) اإلشراف(4)
 .(6/311البدر المنير ) ابن الملقن في وصححه «فال ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد ،ىوهو بمنً 

 فإذا أراد الخروج» وشرحه: اإلقناع وفي« لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف ،فإ ذا أتى مكة: »منتهىالو  المقنعفي (5)
  .«لم يخرج حتى يودع البيت بالطوافمن مكة، 
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 .(1)متفق عليه« عن المرأة الحائض
 .ألنه عند صدور الناس من مكة ؛ردَ ويسمى طواف الصَّ 

أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع  ،جر بعدهتَّ أو اِ  ،فإن أقام بعد طواف الوداع
 .نهه وإخواليكون آخر عهده بالبيت، كما جرت العادة في توديع المسافر أهلَ  ؛أموره

 رك طواف الوداع ال يخلو من أحواٍل:اوت
 .؛ ألنه إلتمام نسٍك واجبٍ لزمه الرجوعفي ،مسافة قصرٍ   يبعد عن مكةال  أأحدها: 

 .؛ ألنه في حكم الحاضرإحرامٌ وال يلزمه 
 ،ويحلق أو يقصرفيطوف ويسعى أن يبعد عنها، فيلزمه الرجوع، وأن يحرم بعمرٍة، الثاني: 

 للوداع.يطوف ثم 
 .اا واجبً لتركه نسكً  ؛فعليه دم يرجع إلى الوداع،م فإن ل

على من بَ ُعد عن مكة دون مسافة قصٍر، أو بَ ُعد عنها مسافة  شق رجوعٌ ين أ الثالث:
 .؛ دفًعا للحرجقصٍر فأكثر، فعليه دم، وال يلزمه رجوع إًذا

 .لقريبخالف ابألنه استقر عليه،  ؛دماللم يسقط  ،د مسافة قصرٍ عُ فإن رجع للوداع من ب َ 

 
 ؛طواف الوداع أجزأ عن ،فطافه عند الخروج -أو القدومِ  :هونصُّ  -ر طواف الزيارةوإن أخَّ 

 .وقد فعل ،ألن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت
 ؛ ألنه لم ينوه.لم يجزئه عن طواف الزيارة ،فإن نوى بطوافه الوداع

 ،بنيان مكةر قبل مفارقة إال أن تطه ؛ لحديث ابن عباٍس،وال وداع على حائض ونفساء
 .ص قبل المفارقةخَ بدليل أنها ال تستبيح الرُّ  ؛ألنها في حكم المقيم ؛فيلزمها العود

 
بين الركن  وهو أربعة أذرعٍ  ،بعد الوداع في الملتزم ونفساءَ  حائضٍ يقف غير أن  (2)ُسنَّ و 

؛ بسوطتينويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه م ،والبابِ  األسودُ  الذي به الحجرُ 

                                 
 .(1328) صحيح مسلم( 1155صحيح البخاري )(1)

 ة.صر ح بالس نية في الغاي (2)
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فت مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة طُ » قال: ،، عن أبيهعمرو بن شعيبٍ  لحديث
قلت: أال تتعوذ، قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن 

ا، ثم قال: هكذا والباب، فوضع صدره، ووجهه، وذراعيه، وكفيه هكذا، وبسطهما بسطً 
 .(1)رواه أبو داود« يفعله رأيت رسول الله 

حملتني على  ،وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ،ومنه: اللهم هذا بيتك ،ا بما وردداعيً 
وأعنتني  ،رتني في بالدك حتى أبلغتني بنعمتك إلى بيتكوسيَّ  ،ما سخرت لي من خلقك

قبل أن تنأى  اآلنَ  (2)نَّ مُ ، وإال فَ ىعلى أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضً 
وال راغب  ،بك وال ببيتك أذنت لي غير مستبدلٍ داري، وهذا أوان انصرافي إن عن بيتك 

والعصمة في  ،والصحة في جسمي ،اللهم فأصحبني العافية في بدني عنك وال عن بيتك،
 ،وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا واآلخرة ،ديني، وأحسن منقلبي

 .(3)قدير شيءٍ  إنك على كل
 . ويصلي على النبي ،ويدعو بما أحب

 .فيدعو ،وهو تحت الميزاب ،ويأتي الحطيم أيضا
 .ثم يخرج ،لهثم يشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر ويقب ِ 

 .؛ لتعذر دخوله عليهاوتدعو بالدعاء الذي سبق، والنفساء بباب المسجد وتقف الحائض
 

من حج فزار » :لحديث ؛(4)ارضي اللَّه عنهم حبيهصا يوقبر  ويستحب زيارة قبر النبي 
 .(5)رواه الدارقطني« فكأنما زارني في حياتي ،قبري بعد وفاتي

                                 
 .ضعيف هإسناد: (8/261المجموع ) ( قال في1800(سنن أبي داود )1)

 كسر الميم وتخفيف  :والثاني، ضم الميم وتشديد النون :أجودها، فيه ثالثة أوجهٍ » :(8/258المجموع )قال في (2)
 .«لكن النون مكسورة ،كذلك  :والثالث، النون وفتحها

 «.وهو حسن، ا من قول الشافعي رحمه اللههذ: »(5/260السنن الكبرى )في لبيهقي قال ا(3)

وصاحبيه أبي بكر وعمر المدفونين معه، وندبوا  ،واتفقوا على استحباب زيارة قبر المصطفى: »(1/321) اإلفصاح(4)
 «.إليه

الصارم  وفي« طرق هذا الحديث كلها ضعيفة»: (2/510التلخيص الحبير ) ( قال في2603سنن الدارقطني )(5)
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ويدعو بما  ، له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يسارهفيسلم عليه مستقباًل 
 .(1)أحب

 .(2)، اتفاقًا، قاله الشيخ تقي الدينويحرم الطواف بها
}ال تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق  :لقوله تعالى؛ ورفع الصوت عندها ،(3)ةويكره التمسح بالحجر 

 .َصْوِت النَِّبيِ  َوال َتْجَهُروا لَُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض{
عابدون لربنا حامدون، صدق  ،تائبون ،وإذا أدار وجهه إلى بلده قال: ال إله إال الله آيبون

 كان رسول الله»بن عمر، قال: ؛ لحديث اعبده، وهزم األحزاب وحدهالله وعده، ونصر 
  َأو فدفدٍ  نيةٍ إذا قفل من الجيوش، أو السرايا، أو الحج، أو العمرة، إذا أوفى على ث  ،

ال إله إال الله وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على  »ا، ثم قال: كبر ثالثً 
لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر  ،ن ساجدونقدير، آيبون تائبون عابدو  كل شيءٍ 

 .(4)متفق عليه «عبده، وهزم األحزاب وحده
 فصل

من ، كالتنعيم  ،أو من أدنى الحل، ا بهكان مارًّ   ذابها من الميقات إ أن يحرم :وصفة العمرة
 .ونحوه ممن بالحرم مكي ٍ 

بد الرحمن بن أبي عل فقد قال ،لمخالفة أمره ؛ (5)يجوز أن يحرم بها من الحرم الو 

                                                                                               
 حديث منكر المتن، ساقط اإلسناد، لم يصححه أحد من الحفاظ وال احتج به أحد من»: (62المنكي )ص

 «.األئمة، بل وضعفوه وطعنوا فيه

 «.هكذا ذكره بعض األصحاب، وغيرهم مجرًدا عن الدليل»: (4/103حاشية الروض )في (1)

مين. ولهذا اتفقوا على تضليل من باتفاق المسل ،الطواف ال يشرع إال بالبيت العتيق: »(26/251مجموع الفتاوى )(2)
 .«...يطوف بغير ذلك مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي 

عند قبره أن يقبل   واتفق العلماء على أنه ال يستحب لمن سلم على النبي: »(26/01(مجموع الفتاوى )3)
 «.لئال يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق ؛وال يتمسح بها ،الحجرة

 .(1344) صحيح مسلم (1101) صحيح البخاري(4)

وإنما يكون من أدنى الحل أو ما بعده،  ،مرة من الحرموأجمعوا على انه ال يجوز اإلحرام بالع: »(1/288) اإلفصاح(5)
 .«فأما من مكة فال
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إحرامه؛ كما لو  وينعقد .(1)متفق عليه« بعمرةٍ  لَّ هِ فلتُ  ،اخرج بأختك من الحرم: »بكرٍ 
 .؛ لتركه اإلحرام من الميقاتوعليه دم ،أحرم بعد مجاوزة الميقات

 إلتيانه بأفعالها. ؛لَّ حَ  ،فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر
؛ لعدم الدليل على ال يوم النحر أو عرفةو  ،فال تكره بأشهر الحج ،كل وقتٍ  العمرة وتباح

 .الكراهة
 .(2)المبدع باتفاق السلف، قاله في ،يكره اإلكثار والمواالة بينهاو 

 قال: أن النبي  ،ابن عباسٍ  ؛ لحديثألنها تعدل حجة ؛ويستحب تكرارها في رمضان
 .(3)متفق عليه« عمرة في رمضان تقضي حجة»

؛ التي هي عمرة اإلسالم ،الفرض عمرة عن لقارنا من التنعيم وعمرةُ  وتجزئ العمرة
قد » حين حلت منهما: لحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة، فقال لها النبي 

ا لتطييب قصدً  ؛إنما أعمرها من التنعيم، و (4)رواه مسلم «وعمرتكِ  من حجكِ  حللتِ 
 .ال ألنها كانت واجبة عليها ،خاطرها، وإجابة مسألتها

 فصل
 :أربعة وأركان الحج

 .«إنما األعمال بالنيات»: ؛ لقوله هو نية الدخول في النسكو  ،اإلحرام.1
رواه  «الحج عرفة»: قال عبد الرحمن بن يعَمر، أن النبي  لحديث؛ بعرفة والوقوف.1

 .(5)الخمسة
 .ى: }َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق{لقوله تعال ؛(6)وطواف الزيارة.1

                                 
 .(1211صحيح مسلم ) (1561صحيح البخاري )(1)

 «.باتفاق السلف ،ينهماويكره اإلكثار، والمواالة ب: »(3/238المبدع )و ( 6/11الفروع )في (2)

 .(1256) صحيح مسلم (1182صحيح البخاري )(3)

 .(1213)صحيح مسلم (4)

سنن ابن ماجه ( 3116سنن النسائي )( 880)سنن الترمذي ( 1040( سنن أبي داود )18114مسند أحمد )(5)
 .(8/05المجموع )( وصححه النووي في 3115)

وهو  ،لحج ثالثة: اإلحرام بالحج، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارةواتفقوا على أن فروض ا: »(1/210) اإلفصاح(6)
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فإن الله كتب  ،اسعوا»:  ، قالت، قالَتْجَراةَ حبيبة بنت أبي لحديث ؛ والسعي.4
 .(1)رواه أحمد« عليكم السعي
 :وواجباته سبعة

 .وقد تقدم ،اإلحرام من الميقات المعتبر له.1
 .اعلى من وقف نهارً  والوقوف بعرفة إلى الغروب.1
 .رَّ ى ما مَ عل ،ى ليالي أيام التشريقبمنً  -لغير أهل السقاية والرعاية -والمبيت.1
 .ورعاةٍ  على غير سقاةٍ  ،لمن أدركها قبله ليلبمزدلفة إلى ما بعد نصف الالمبيت و .4
 .(2)اوالرمي مرتبً .5
 .أو التقصير القوالحِ .6
 .والوداع.7

 ،(3)ليلة عرفة ًنىبم مبيتٍ و  ،كطواف قدومٍ   ،سننٌ  والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة
الصفا  وصعودِ  ،واألذكار واألدعية ،الحجرِ  وتقبيلِ  ،في موضعهما لٍ مَ رَ و  ،ضطباعٍ وا

 والمروة.
 كالحج.  ،(4)إحرام، وطواف، وسعيوأركان العمرة ثالثة: 

 .لما تقدم ؛أو تقصير، وإحرام من ميقاتها القواجباتها: حِ و 
 .كالصالة ال تنعقد إال بالنية  ،ا كان أو عمرةً حجًّ  ،لم ينعقد نسكه ،فمن ترك اإلحرام

، سعيٍ و  طوافٍ ، كعتبرتحيث اُ  -غير إحرامٍ  -ة ركنٍ نيترك أو  ،ا غير إحرامٍ كنً ومن ترك ر 
 .هو أو نيته المعتبرة ،إال بذلك الركن المتروك لم يصح :أي ،لم يتم نسكه

 ؛ألنه ال يحتاج إليها ؛أنها عرفة وجاهلٍ  ،وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائمٍ 

                                                                                               
 «.طواف اإلفاضة

 .(21361) مسند أحمد(1)

واتفقوا على  ...بسبع حصياتٍ  خاصةً  ،واتفقوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر: »(1/280) اإلفصاح(2)
 «.وجوب رمي الجمار في أيام التشريق الثالثة

  .ال خالف فيهو  ،ى ليلة التاسع، فلو تركه فال شيء عليهالسنة أن يبيتوا بمنً : (8/84المجموع )(3)

 «.، أركان لهامن اإلحرام والطواف والسعي ،وأجمعوا على أن أفعال العمرة: »(1/288) اإلفصاح(4)
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 .لقيام اإلحرام عنها
من نسي من نسكه شيًئا، أو »ابن عباٍس:  قولل ؛فعليه دم، اولو سهوً  اومن ترك واجبً 

 .(1)فكصوم المتعة ،فإن عدمه ،«تركه، فليهرق دًما
بران ألن جُ  ؛الفصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها قال في، فال شيء عليه، ومن ترك سنةً 

 .الصالة أدخل فيتعدى إلى صالته من صالة غيره
 

 باب الفوات واإلحصار
 .كدرِ بق فلم يُ لفوات: كالفوت مصدر فات: إذا سُ ا

 ا.ويقال: حصره أيضً  -اا كان أو عدوًّ مرضً  -مصدر أحصره :واإلحصار
 :بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفةَ  ،من فاته الوقوف

، ال يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمعٍ : »لقول جابرٍ  ؛(2)، إجماًعافاته الحج-
 .(3)رواه األثرم« ذلك؟ قال نعم أقال رسول الله  :بير: فقلت لهقال أبو الز 

إن لم يختر البقاء على  ،فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ،(4)عمرةً انقلب إحرامه و -
 .إحرامه ليحج من قابلٍ 

 .(5)ويقضي الحج الفائت-
 لقول عمر ألبي ؛في ابتداء إحرامه إن لم يكن اشترط ،ا يذبحه في قضائههديً  ويهدي-

فإذا أدركك الحج  ،ثم قد حللت ،اصنع كما يصنع المعتمر»لما فاته الحج:  أيوبٍ 

                                 
 وتقدم في آخر باب الفدية. (1)

: (3/454المغني )وفي  «ه الوقوف بهاأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، وال حج لمن فات»: (51اإلجماع )ص(2)
 .«اال نعلم فيه خالفً  ،فاته الحج ،يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذٍ  من لم»

 موقوف.( 0811السنن الكبرى للبيهقي )وهو في  (3/312المغني )عزاه إليه في (3)

قلب إحرامه، والمثبت المذهب، كما في فقد يُفه م أنه ال ين« من فاته الوقوف، فاته الحج، وتحلل بعمرةٍ »في الزاد:  (4)
 ...المذهب ي. وهذه الرواية هأنه ينقلب إحرامه بعمرةٍ  :وعنه»: (0/311) اإلنصافاإلقناع والمنتهى، قال في 

 .«وهو من المفردات

 «.(و)المذهب لزوم قضاء النفل و : »(6/16الفروع )(5)
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 .(1)مالك رواه «ما استيسر من الهدي وأهدِ  ،فاحجج ،قاباًل 
، إذا على عمرةٍ  منع من عمرةٍ لزمه أفعالها، وإنما يُ يألن عمرته ال  ؛والقارن وغيره سواء
 .منهما لزمه المضي في كل ٍ 

فال  ،ي حيث حبستنيل ِ فمحِ  ،ل في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابسبأن قا ،ومن اشترط
 .ا فيؤديهإال أن يكون الحج واجبً  ،وال قضاء ،هدي عليه

يوم عرفة اليوم الذي : »؛ لحديثأجزأهم ،وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر
فطركم » :قال  أن رسول الله ،هريرةعن أبي و  ،(2)رواه الدارقطني «ف الناس فيهيعر ِ 

وألنه ال ، (3)أبو داود والترمذي وابن ماجه رواه «يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون
 .ؤمن مثل ذلك في القضاءيُ 
سك؟ قال: بَ ما حَ »: ارٍ لقول عمر لهبَّ و  ؛ لتفريطهم،فاته الحج ،(4)إن أخطأ بعضهمو 

 .، فلم يعذره بذلك(5)«حسبت أن اليوم يوم عرفة
 
 ا في موضعهنحر هديً ، ولم يكن له طريق إلى الحج ،(6)دو عن البيتفصده ع ،ن أحرمومَ 

ى: }فَِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَ ْيَسَر لقوله تعال ؛ثم حل ،(1)وجوبًا بنية التحلل من ِحلٍ  أو حرٍم،
 .ِمَن اْلَهْدِي{

                                 
: (2/48خالصة البدر المنير )بن الملقن في وا (8/201المجموع )وقال النووي في  (1/383موطأ مالك )(1)

 «.صحيح هإسناد»

 «مرسل جيد»: (5/286لسنن الكبرى )في البيهقي ا قال (2443سنن الدارقطني )(2)

 وقال في« حسن غريب» ( قال الترمذي:1661سنن ابن ماجه ) (601سنن الترمذي ) (2324سنن أبي داود )(3)
 «.حسن هإسناد»: (6/283المجموع )

وفي الكافي  وفي االنتصار: وإن أخطأ عدد يسير.. ذه عبارة غالب األصحابه» :(2/525)كشاف ال في(4)
ولذلك قال في المنتهى:  .قال ابن قتيبة: يقال: إن النفر ما بين الثالثة إلى العشرة .والمجرد: إن أخطأ نفر منهم
 .«أجزأهم ،خطأً  أو العاشرَ  ا الثامنَ وإن وقف الناس، أو إال يسيرً 

 .(1/383موطأ مالك )(5)
 .«واتفقوا على أن اإلحصار بالعدو يبيح التحلل»: (1/321) اإلفصاح(6)

 قيٌد ذكره في اإلقناع والمنتهى.« بنية التحلل»( 1)
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ا أو خاصًّ ا في جميع الحاج عامًّ  كان الحصرُ   ا، وسواءٌ ، أو قارنً أو عمرةٍ  كان في حج ٍ   سواءٌ 
 .؛ لعموم النص، ووجود المعنىبس بغير حق ٍ كمن حُ   ،بواحدٍ 
 .قياًسا على المتمتع ؛ثم حل، بنية التحلل صام عشرة أيامٍ ، الهدي قدفإن فَ 

 .؛ لعدم وروده(1)وال إطعام في اإلحصار
 .؛ لعدم ذكره في اآلية، وألنه من توابع الوقوف، كالرميحلق أو تقصيرال يجب و 

 
جائز  الحج عمرةً  شيء عليه، ألن قلبَ  وال، تحلل بعمرةٍ  ،عرفة دون البيت د عنوإن صُ 

 .فمعه أولى ،بال حصرٍ 
ألن الشرع ورد بالتحلل من  ؛لم يتحلل حتى يطوف ،صر عن طواف اإلفاضة فقطوإن حُ 
 .فال يلحق به ،وهذا يحرم النساء خاصةً  ،م جميع المحظوراتيحر ِ  تام ٍ  إحرامٍ 
 .، كما لو تركه اختيارًاوعليه دم ،؛ لعدم ورودهلم يتحلل ،صر عن واجبٍ حُ وإن 

 
 ؛در على البيتحتى يق امً بقي محرِ ، أو ضل الطريق ،أو ذهاب نفقةٍ  ،وإن حصره مرض

 وألن النبي ،بخالف حصر العدو ،ألنه ال يستفيد باإلحالل التخلص من األذى الذي به
  ُحجي »فقال:  ،وأنا شاكية فقالت: إني أريد الحج ،باعة بنت الزبيردخل على ض

فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى « لي حيث حبستنيأن محِ  ،واشترطي
 .شرطٍ 

 ؛ كسائر من فاته الحج.تحلل بعمرةٍ  ،فإن قدر على البيت بعد فوات الحج
 .يس له نحره في مكانهول ،ما معه إال بالحر وال ينحر هديً 

 ،ا في الجميعفله التحلل مجانً  ،يث حبستنيلي حأن محِ  ،ومن شرط في ابتداء إحرامه
ألنه شرط و  ؛لظاهر خبر ضباعة ؛ونحوه، وال دم وال قضاء عليه ومرضٍ  وإحصارٍ  من فواتٍ 

 .فكان على ما شرط ،صحيح
 

                                 
 «.وهو من المفردات»(: 0/310اإلنصاف ) (1)
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 باب الهدي واألضحية والعقيقة
 .  هدى إلى اللهألنه يُ  ؛مي بذلكوغيرها، سُ  مٍ عَ ن ن َ هدى للحرم مِ ما يُ  :الهدي

 .ةحيَّ : واحدة األضاحي، ويقال: ضَ -بضم الهمزة وكسرها -واألضحية
 وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.

  أن رسول الله ،أبي هريرة؛ لحديث ثم غنم ،ج كاماًل خرِ إن أُ  ،ثم بقر ،ا إبلٌ مأفضله
الحديث، متفق « ب بدنةً رَّ ثم راح، فكأنما ق َ  ،من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة»قال: 
 .وأنفع للفقراء ،اا ولحمً نها أكثر ثمنً وأل، (1)عليه

ن ََّها ِمْن ى: }َوَمْن يُ َعظِ ْم َشَعائَِر اللَِّه فَإِ لقوله تعال ؛افأغلى ثمنً  ،أسمن :وأفضل كل جنسٍ 
؛ -األبيض، أو ما بياضه أكثر من سواده :أي ،وهو األملح -(2)فأشهب، تَ ْقَوى اْلُقُلوِب{

ما  ، فكل فأسود ،فأصفر ،(3)متفق عليه« نبكبشين أملحي  ضحى النبي: »أنسٍ لقول 
 .فهو أفضل ،كان أحسن لونًا

 .(4)ومعزٍ  وبقرٍ  بلٍ من إِ  ،سوى الضأن وثنيٌ  ،له ستة أشهرٍ  ،وال يجزئ فيها إال جذع ضأنٍ 
نصف : ولضأنٍ  ،سنة :ولمعزٍ  ،سنتان :ولبقرٍ  ،سنين خمس: إبلٍ  فالسن المعتبر إلجزاء

، إال أن يعسر ال تذبحوا إال مسنةً : »ل الله ، قال: قال رسو لحديث جابرٍ  ؛سنةٍ 
، عن أبيها، بنت هاللٍ  أم باللٍ ، وعن (5)رواه مسلم «من الضأن عليكم، فتذبحوا جذعةً 

 .(6)رواه ابن ماجه« يجوز الجذع من الضأن أضحية» قال: أن رسول الله 
 

                                 
 .(851) صحيح مسلم( 881صحيح البخاري )(1)

وفي « با األشهوأفضلها لونً » :اإلقناعوفي « فضيل بين أنواع الغنموهذا تفريع على الت»ابن فيروز: حاشية في (2)
 «.)فأشهب( أي أفضل ألوانها: األشهب»ى وشرحه: منتهال

 .(1066صحيح مسلم )( 5558صحيح البخاري )(3)

ال إوال من الضأن  ،ال الثنيإ ،أجمعت األمة على أنه ال يجزئ من اإلبل والبقر والمعز»: (8/304) :(المجموع4)
  «.لجذعا

 .(1063)صحيح مسلم (5)

 بجذعٍ  ه ضحينا مع رسول الل»قال:  ،ن عقبة بن عامرٍ ( ع4382سنن النسائي )وفي  (3130(سنن ابن ماجه )6)
 .قوي هسند: (11/15فتح الباري )قال ابن حجٍر في  «من الضأن
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كانت   كيف، لما سئل:  أبي أيوب لقول ؛وأهل بيته وعياله وتجزئ الشاة عن واحدٍ 
كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل »؟ فقال:  الضحايا على عهد رسول الله

 .(1)رواه الترمذي «بيته، فيأكلون ويطعمون
أن نشترك في اإلبل   أمرنا رسول الله: »لقول جابرٍ  ؛وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعةٍ 

 .(2)رواه مسلم« منا في بدنةٍ  والبقر، كل سبعةٍ 
 .إراقة الدم مقصودة في األضحية ؛ ألنأو بقرةٍ  بع بدنةٍ وشاة أفضل من سُ 

 :وأضحيةٍ  جزئ في هديٍ يوال 
 .هابأن انخسفت عينُ  ،ورعوراء بينة العَ .1
 ؛ ألن في النهي عن العوراء تنبيه على العمياء.عمياءوال .1
 .الهزيلة التي ال مخ فيها، وهي وال عجفاء.1
 .ا مع صحيحةٍ ال تطيق مشيً  ،رجاءعوال .4
 .لنقصها، وألنها في معنى العجفاء ؛التي ذهبت ثناياها من أصلهاوهي  ،وال هتماء.5
 .نها في معنى العجفاء، بل أولىأل ؛ما شاب ونشف ضرعها ، وهياءدَّ وال جَ .6
 ،قام فينا رسول الله : »، قاللحديث البراء بن عازبٍ  ؛(3)وال مريضة بينة المرض.7

عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء  نٌ العوراء بيَّ ربع ال تجوز في األضاحي: أ»فقال: 
 .(4)الخمسة رواه« نقيبين ظلعها، والكسير التي ال تُ 

  نهى رسول الله» :علي ٍ  ؛ لقولالتي ذهب أكثر أذنها أو قرنهاوهي  ،(5)وال العضباء.8
قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال:  ،أن يضحى بأعضب القرن واألذن

                                 
 «.حسن صحيح» ( وقال:1515(سنن الترمذي )1)

 .(1318)صحيح مسلم (2)

ن أأجمعوا على »: (8/414وع )المجموفي  «أو غيره جربٍ ب ،وهو المفسد للحمها» :(1/412) اإلقناعفي (3)
 .«والعجفاء ،البين مرضها ةوالمريض ،والعرجاء البين عرجها ،وكذا العوراء البين عورها ،العمياء ال تجزئ

البدر  ( قال في4311سنن النسائي ) (1401سنن الترمذي ) (2812) سنن أبي داود (18615) مسند أحمد(4)
 «.حسن صحيح» وقال الترمذي:« قال اإلمام أحمد: ما أحسنه من حديثٍ »: (0/286المنير )

 «.وكون العضباء ال تجزئ، من مفردات المذهب» :(0/351(اإلنصاف )5)
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 .(1)رواه الخمسة« فما فوق ذلك ،عضب، ما بلغ النصفال
 :تجزئو 
 .اأو مقطوعً  ،(2)لقةً خِ  ب لهانَ البتراء التي ال ذَ -
 .وهي صغيرة األذن ،والصمعاء-
 ،قصودميخل بال مول ،ال ينقص اللحم ؛ ألن ما ذُكرالتي لم يخلق لها قرن ،اءوالجمَّ -

 .د به نهيولم يرِ 
ضحى بكبشين  ؛ ألن النبي (3)صيتاه فقطبأن قطع خ ،وخصي غير مجبوبٍ -

 .(4)موجوءين
أو النصف  ،أو قطع أقل من النصف ،قرنه خرق أو شق ما بأذنه أو :يجزئ مع الكراهةو 

وهذا هو  :وغيره. قال في شرح المنتهى على ما نص عليه في رواية حنبلٍ  ،فقط
وال نضحي  أن نستشرف العين واألذن، : أمرنا رسول الله لي ٍ . لقول عالمذهب

، وال خرقاء، وال شرقاء، قال زهير: فقلت ألبى إسحاق: ما رةٍ ، وال مدابَ لةٍ بعوراء، وال مقابَ 
المقابلة؟ قال: يقطع طرف األذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر األذن، 

 .مةقلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق األذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها الس ِ 
 .(5)لخمسةرواه ا

 
دة التي هْ الوَ  نها بالحربة أو نحوها فيفيطعُ  ،يدها اليسرى معقولةً  ،قائمةً  إبلٍ نحر  نَّ سُ و 

                                 
سنن ابن ماجه  (4380سنن النسائي ) (1514) سنن الترمذي (2815سنن أبي داود ) (101مسند أحمد )(1)

 «.حسن صحيح»: الترمذي ( قال3145)

 ظاهر الزاد أنه ال تجزئ مقطوعة الذَنب، والمذهب: اجزاؤها، كما في اإلقناع والمنتهى والروض.  (2)

 .«اال نعلم في هذا خالفً ...ويجزئ الخصي» :(3/416(المغني )3)

( من 21114) ( من حديث جابٍر، وأحمد2105) داودو أب( من حديث أبي هريرة، و 3122ابن ماجه )رواه (4)
 (.23861)حديث أبي الدرداء، ومن حديث  من حديث أبي رافع ٍ 

 سنن ابن ماجه (4313سنن النسائي ) (1408سنن الترمذي ) (2814سنن أبي داود ) (851مسند أحمد )(5)
 «.حسن صحيح»( قال الترمذي: 3143)
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وأصحابه كانوا   ن النبيإ»: عبد الرحمن بن سابطٍ لقول   ؛بين أصل العنق والصدر
 .(1)رواه أبو داود «هاعلى ما بقي من قوائم اليسرى، قائمةً  ينحرون البدنة معقولةَ 

}إنَّ اللََّه  لقوله تعالى: ؛إلى القبلة موجهةً  ،على جنبها األيسر ،(2)بقٍر وغنمٍ ذبح  نَّ وسُ 
 «ذبحهما بيده ،ضحى بكبشين أن النبي » :لحديث أنسٍ و ،يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذَبُحوا بَ َقَرًة{

ين، فلما ءكبشين أقرنين أملحين موجو  ذبح النبي »جابر: ، وقال (3)متفق عليه
ا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض، على ملة إبراهيم حنيفً  ال:وجههما ق

لله رب العالمين، ال شريك  ،وما أنا من المشركين، إن صالتي ونسكي، ومحياي ومماتي
وأمته، باسم الله  وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمدٍ  ،له، وبذلك أمرت

 .(4)بن ماجهرواه أبو داود وا« ثم ذبح ،والله أكبر
لحديث رافع بن ألنه لم يتجاوز محل الذبح، و  ؛ذبحونحر ما يُ  ،نحرذبح ما يُ  ويجوز
 .(5)متفق عليه «لْ كُ فَ  ،كر اسم الله عليهوُذ  ،ما أنهر الدم» قال: ، أن النبي خديجٍ 

اللهم ، (6)ااستحبابً  ،والله أكبر ،اوجوبً  ،ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح: بسم الله
 .(1)؛ لما تقدمذا منك ولكه

باسم »قال:   عائشة، أن رسول الله ؛ لحديثوال بأس بقوله: اللهم تقبل من فالنٍ 
                                 

الموضع نفسه عن جابٍر مرفوًعا،  وأخرجه أبو داود في«. مرسل»: (5/301لبيهقي )قال ا (1161سنن أبي داود )(1)
 .صحيح هإسناد: (0/85المجموع )قال النووي في 

 «.ال خالف بين أهل العلم، في أن المستحب نحر اإلبل، وذبح ما سواها: »(0/301(المغني )2)

 .(1066صحيح مسلم ) (5554ح البخاري )(صحي3)

(: فيه أبو عياٍش: ال 4/262الحبير ) ( قال في التلخيص3121سنن ابن ماجه ) (2105سنن أبي داود )(4)
 .اهـ. وللتوجيه للقبلة شواهد ذكرتها في الذكاة. يعرف

 (.1068صحيح مسلم ) (2488صحيح البخاري )(5)

ا، وال في أن يقول عند الذبح: بسم الله، والله أكبر ... وال نعلم في استحباب هذا خالفً »: (0/456) لمغنيا(6)
 . «التسمية مجزئة

إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها، ثم قل: الله أكبر الله » قال:، عن ابن عباسٍ  (3466المستدرك )لحاكم في أخرج ا(1)
 قال الحاكم: «واألضحية». قال: قلت: وأقول ذلك في األضحية؟ قال: منك ولك، ثم سم، ثم انحرها ،أكبر

التحجيل وفي « اله ثقاتورج»: (2/216الدراية )وفي « حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»
 .«إسناده صحيح»: (116)ص
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 .(1)رواه مسلم «، ومن أمة محمدٍ ، وآل محمدٍ الله، اللهم تقبل من محمدٍ 
 .ألداء الواجب مسارعةً  ؛قبل نفلٍ  ، من هدٍي وأضحيٍة،ايذبح واجبً يستحب أن و 
 -ندبًا -يحضرو  ،(2)ال مسلمً أو يوك ِ ، ؛ لفعله ردِ إن قَ  ،صاحبها ُسنَّ أن يذبحهاو 

بأول  فإنه يغفر لكِ ؛ يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك»: ؛ لحديثإن وكل ،ذبحها
 .(3)«من دمها قطرةٍ 

؛ لما روي عن عليٍ  وابن عباٍس أجزأت مع الكراهة ،ا في ذبحهاوإن استناب ذميًّ 
 .(4)وجابرٍ 

 
بعد صالة العيد بالبلد، فإن ، رانٍ أو قِ  أو متعةٍ  أو تطوعٍ  نذرٍ  وهديِ  ووقت الذبح ألضحيةٍ 

من » :، قال: قال رسول الله البراء بن عازبٍ ؛ لحديث تعددت فيه فبأسبق صالةٍ 
صلى صالتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصالة، فإنه قبل 

 .(5)متفق عليه «وال نسك له ،الصالة
 لفوات التبعية بخروج وقت الصالة. ؛حَ ذبَ  ،صالة بالزوالفإن فاتت ال

؛ ألنه ال صالة في فالوقت بعد قدر زمن صالة العيد ،ال تصلى فيه العيد وإن كان بمحلٍ  
 .حقهم تعتبر، فوجب االعتبار بقدرها

عن غير  ،آخر يومين بعد يوم العيد. قال أحمد: أيام النحر ثالثة إلىويستمر وقت الذبح 

                                 
 .(1061)صحيح مسلم (1)

نحر بعض هدي رسول  أال ترى أن علي بن أبي طالبٍ  ،صاحبها غيري هدجائز أن ينحر ال»: (2/111(التمهيد )2)
 «وهو أمر ال خالف بين العلماء في إجازته ،الله 

( 1525( من حديث عمران، وأخرجه الحاكم أيًضا )1524اكم )لح( وا611)المعجم الكبير  في لطبرانيأخرجه ا (3)
 عطية، وقد قال ابن أبي حاتمٍ  ه:في حديث أبي سعيدٍ  :(4/261التلخيص الحبير )من حديث أبي سعيٍد. قال في 

ا، ورواه الحاكم وهو ضعيف جدًّ  ،أبو حمزة الثمالي :وفي حديث عمران، عن أبيه: إنه حديث منكر ،في العلل
 وهو متروك. ،الواسطي ، وفيه عمرو بن خالدٍ لبيهقي من حديث علي ٍ ا واأيضً 

( وأثر جابٍر، أخرجه أحمد بن 10161) ( وأثر ابن عباٍس، أخرجه البيهقي أيًضا10166) لبيهقيأثر عليٍ  أخرجه ا (4)
 .(6/45) المحلى( وضعف هذه اآلثار ابن حزٍم في 2202ح11/461)المطالب العالية منيٍع، كما في 

 .(1061)صحيح مسلم ( 055صحيح البخاري )(5)
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نهى عن ادخار لحوم األضاحي فوق   ألنه، و  ن أصحاب رسول اللهم واحدٍ 
  .يحرم أكلها فيه ويستحيل أن يباح ذبحها في وقتٍ  ،(1)ثالثٍ 

لما فيه  ؛ثم ما يليه ،أفضل ،اإلمام والذبح في اليوم األول عقب الصالة والخطبة وذبحِ 
 .والخروج من الخالف سارعة،من الم
خروجا من خالف من قال بعدم اإلجزاء  ؛بعد يوم العيدليلتي اليومين ذبح في  ويكره
 .فيهما

ي ؛ ألن الذبح أحد مقصودَ وفعل به كاألداء ،هقضى واجبَ ، وقت الذبح فإن فات
األضحية، فال يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في الوقت ولم يفرقها حتى خرج 

 .الوقت
بدليل ما لو ذبحها قبل  ،ل لتلك الفضيلة ذلك الزمانألن المحص ِ ؛ (2)وسقط التطوع

 .رطهلفوات ش ؛سقط ،فإذا فات ،العيد
فعل  فله ذبحه قبل ،فإن أراد فعله لعذرٍ ، من حينه :محظورٍ  بفعلِ  واجبٍ  ذبحِ  ووقتُ 

 .المحظور؛ لوجود سببه، كإخراج كفارة يميٍن بعد حلٍف وقبل ِحنثٍ 
 وقته من حينه. ،وكذا ما وجب لترك واجبٍ 

 فصل
قتضي اإليجاب، ألنه لفظ ي ؛أو لله ،هذا هدي أو أضحية :بقوله أضحيةو هدي  ويتعين

 .فترتب عليه مقتضاه
إذا كان  ،الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ؛ ألن مع النيةذا يتعين بإشعاره أو بتقليده وك

 .ن للناس في الصالة فيها وأذِ الفعل يدل على المقصود، كمن بنى مسجدً 
فلم  ،على وجه القربة ألن التعيين إزالة ملكٍ  أو السَّوق؛ حال الشراء بالنية يتعينان الو 

 .فال يلزمه التصدق به ، للصدقةكإخراجه مااًل ، و كالعتق والوقف  ،يؤثر فيه مجرد النية

                                 
 (.1011( صحيح مسلم )5514صحيح البخاري )(1)

وإنه إن تطوع  ،فقد فات وقتها -على اختالفهم فيه -اتفقوا على أنه إذا خرج وقت األضحية»: (1/330) اإلفصاح(2)
 «.لم يصح ،بها متطوع
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لحصول  ؛(1)منه خيرٍ  وشراءُ  ،الملك فيه جاز نقلُ ، أو أضحيةٍ  من هديٍ  وما تعين

واإلبدال نوع من  ،منها إبدالها بخيرٍ  وألنه يجوز ،المقصود به مع نفع الفقراء بالزيادة
 .البيع

اركبها » يقول:  سمعت النبي، جابرٍ ؛ لقول بال ضررٍ  ،فقط ب لحاجةٍ و ركله و 
 .(2)رواه مسلم «الجئت إليها حتى تجد ظهرً بالمعروف، إذا أُ 

 ويتصدق به ،؛ ألن ذلك لمصلحتهاإن كان جزه أنفع لها، جز صوفها وشعرها ووبرهاله و 
 .ندبًا

 .كما ال يجوز قطع بعض أعضائها ؛لم يجز جزه ،ن كان بقاؤه أنفع لهاوإ
 ال تشرب من لبنها إال فضاًل »: علي ٍ  ؛ لقولوال يشرب من لبنها إال ما فضل عن ولدها

 .(3)«عن ولدها
ألنه معاوضة، ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه  ؛(4)ه منهاجازرها أجرتَ  ييعط أن حرمو 

نه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها دْ أن أقوم على بُ  مرني رسول اللهأ»: علي ٍ ؛ لقول منها
 .(5)متفق عليه «نحن نعطيه من عندنا»، قال: «وأجلتها، وأن ال أعطي الجزار منها

بل ، ألنها تعينت بالذبح ؛اأو تطوعً  كانت واجبةً   سواءٌ  ،منها ءٍ شي وأبيع جلدها حرم و 
 ،ال تبيعوا لحوم الهدي واألضاحي: » هلقول ؛بهينتفع ا أو يتصدق بجلدها استحبابً 

 .(6)رواه أحمد «فكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها
                                 

 ،وإذا تعينا لم يزل ملكه»: اإلقناعوفي « منها أن يبدلها بخيرٍ  إال ،لم يجز بيعها وال هبتها ،وإذا تعينت»في الزاد:  (1)
 وشراءُ  ،وما تعين جاز نقل الملك فيه»: منتهىوفي ال« منهما وشراء خيرٍ  ،وغيره وجاز له نقل الملك فيهما بإبدالٍ 

والمثبت موافق فقد يُفهم كالم الزاد االقتصار على اإلبدال، كما قاله الشيخ عبد الوهاب بن فيروز، « منه خيرٍ 
 لإلقناع والمنتهى والروض.

 .(1324)صحيح مسلم (2)

 (.10102السنن الكبرى )في لبيهقي أخرجه ا (3)

 .«ال من الجلد وال من اللحم ،ا منهاواتفقوا على أنه ال يعطي ذابحها بأجرته شيئً »: (1/338)اإلفصاح(4)

 .(1311)صحيح مسلم ( 1116صحيح البخاري )(5)

 «.مرسل صحيح اإلسناد»: (4/26مجمع الزوائد ) ( من حديث قتادة بن النعمان، قال في16211مسند أحمد )(6)
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 .(1)هال ِ وكذا حكم جُ 
ا نضحي ابتعنا كبشً » :الخدري أبي سعيدٍ لقول  ؛وأجزأته ،ذبحها، ينهايبعد تع بتوإن تعيَّ 

رواه ابن « به، فأمرنا أن نضحي  ليته أو أذنه، فسألنا النبيبه، فأصاب الذئب من أَ 
 .(2)ماجه

 .كسائر األمانات  ؛لزمه البدل ،وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه
 لم، فتعيب ،ان عنه صحيحً يَّ عَ  ،في الذمة ومنذورٍ  ،كفديةٍ   ،إن وجب في ذمته قبل التعيينو 

يجزئه؛ ألن الواجب في ذمته دم صحيح، فال يجزئ عنه دم معيب والوجوب متعلق 
 .(3)امطلقً  ،ما تعيَّب وجب عليه نظيرو  ال يسقط بذلك. ،هن، وتلفبه ر  بالذمة، كدينٍ 

 ، فيلزمه نظيره.أو ضل ونحوه نهما عيَّ  رقوكذا لو سُ 
أنها  ،عن عائشة ؛ لما روي، بل يذبحهونحوه وجده وضال ٍ  وليس له استرجاع معيبٍ 

وجدت  ثم ،فنحرتهما ،فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما ،فضلتا ،ساقت بدنتين
 .(4)رواه الدارقطني «هكذا السنة في البدن»وقالت: ، فنحرتهما ،البدنتين األوليين

 
إذا رأيتم »قال:  لحديث أم سلمة، أن النبي  ؛واألضحية سنة مؤكدة على المسلم

، (5)رواه مسلم« هالل ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره
 ب ال يعلق عليها.فعلقه على اإلرادة، والواج

 .«من نذر أن يطيع الله، فليطعه»: ؛ لقوله وتجب بنذرٍ 
 عائشة، أن رسول الله لحديث ؛أفضل من الصدقة بثمنها وعقيقةٍ  هديٍ أضحيٍة و  وذبح

                                 
اللها، ال جواز االنتفاع بجلودها وج  »: (0/451المغني )وفي  (244المطلع )ص .ل به الدابةجل  ما تُ  :بضم الجيم(1)

 «.خالف فيه

وهو  ،عفيفيه جابر بن يزيد الجً  ،ضعيف هدإسنا: »(3/221مصباح الزجاجة ) قال في (3146(سنن ابن ماجه )2)
 «.تهموقد اُ  ،ضعيف

 «.أي: سواء كان مساويًا لما في ذمته أو ال، وسواء فرط أو ال»(: 361في حاشية الشيخ ابن فيروز )ص (3)

 .«صحيح هإسناد»: (0/328البدر المنير )قال في  (2526سنن الدارقطني )(4)

 (.1011صحيح مسلم )(5)
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 :رواه  « أحب إلى الله عز وجل من هراقة دمٍ ما عمل ابن آدم يوم النحر عماًل » قال
 يفضي إلى ترك سنة رسول الله ،لذبحلصدقة على اوألن إيثار ا، (1)الترمذي وابن ماجه

. 
ته الثلث، ويهدي فيأكل هو وأهل بي ،اأثالثً  ،ويهدي ويتصدق وسن أن يأكل من أضحيةٍ 

 بن مسعودٍ  بعث معي عبد الله»: علقمة لقول؛ حتى من الواجبة ،ثلثٍ الثلث، ويتصدق ب
 .(2)«بعث إلى أهل أخيه بثلثٍ ا، وأوأمرني إن نحرته أن أتصدق بثلثه، وآكل ثلثً  ،يهدْ بهَ 
ألنه ممنوع من التبرع من  ؛ال يهدي منها وال يتصدق بشيءٍ  ،إذا ضحى ولي اليتيم عنهو 

 ماله.
 .لما ذكر ؛وكذا مكاتب ضحى بإذن سيده

الضحايا والهدايا: ثلث ألهلك، »ابن عمر: ؛ لقول كأضحيةٍ   ،رانٍ قِ و  متعةٍ و  وهدي تطوعٍ 
، فأشبها غير محظورٍ  متعٍة وِقرانٍ  هديٍ  ألن سببو  ،(3)«وثلث لك، وثلث للمساكين

وأدخلت عائشة الحج على  ،تمتعن في حجة الوداع  هدي التطوع؛ وألن أزواج النبي
 .(4). متفق عليهالبقر، فأكلن من لحومها  ثم ذبح عنهن النبي ،فصارت قارنةً  ،العمرة

 .ال يأكل منه ،(5)أو تعيينٍ  الواجب بنذرٍ الهدي و 
 .ألن األمر باألكل واإلطعام مطلق ؛جاز ،تصدق بها األضحية إال أوقيةً وإن أكل 

                                 
فيه سليمان بن »وقال الذهبي:  «حسن غريب» ( قال الترمذي:3126سنن ابن ماجه ) (1403) سنن الترمذي(1)

 (.6/2106مختصر تلخيص الذهبي ) .«، وبعضهم تركهأبو المثنى، وهو واهٍ  ،يزيد

  .«إسناده صحيح»: (182التحجيل )ص( قال في 13101ابن أبي شيبة )أخرجه (2)

 «.إسناده حسن»: (182)ص التحجيلقال في ( 5/313المحلى )ابن حزٍم في أخرجه (3)

 (.1211( صحيح مسلم )1121صحيح البخاري )(4)

( من الهدايا )ولو( كان إيجابه )بالنذر أو بالتعيين، إال من )وال يأكل من كل واجبٍ »: (3/21) في اإلقناع وشرحه(5)
منتهى واإلقناع والغاية تقتضي منعه من عبارة ال»: (2/246مفيد األنام )وفي  ومثله في الدقائق.« (وقرانٍ  دم متعةٍ 

، وأما عبارة المغني والشرح فصريحة في استحباب األكل من ذلك، األكل من الهدي الذي أوجبه بالتعيين ابتداءً 
في ذمته ال  من غير أن يكون عن واجبٍ  ألن ما أوجبه بالتعيين ابتداءً  ؛ولعل ما ذهب إليه الموفق والشارح أولى

 ،من محظورات الحج كالدم عن فعل محظورٍ   ،في الذمة ا عن واجبٍ أما ما كان معينً  ،ي تطوعٍ يخرج عن كونه هد
 «.فإنه ممنوع من األكل منه عند جميعهم ،أو عن نذرٍ  ،من واجبات الحج أو الدم عن ترك واجبٍ 
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يجب  ا؛ ألنه حقبمثلها لحمً  ةألوقيا ضمن، بأن أكلها كلها ،(1)يتصدق منها بأوقيةٍ  وإال
 كالوديعة.  ؛فلزمته غرامته إذا أتلفه ،عليه أداؤه مع بقائه

شر األول من ذي الحجة أن يأخذ في الع ،(3)ضحى عنهأو يُ ، على من يضحي (2)وحرم
 قال: ، أن النبي إلى الذبح، لحديث أم سلمة ،اأو بشرته شيئً  ،أو ظفره ،من شعره

 رواه «إذا رأيتم هالل ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره»
 .«رهشَ وبَ » ، وفي روايٍة:مسلم

 .(4)؛ لفعل ابن عمروسن حلق بعده
 فصل

ويقترض، قال  ،اولو معسرً  ،في حق أبٍ  -ذبيحة عن المولودي الوه -تسن العقيقة
وفعله  ،(5)عن الحسن والحسين  قد عقَّ ،  أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله

 .أصحابه
لحديث أم   ؛وعن الجارية شاة، فإن عدم فواحدة ،اهً ب َ ا وشَ نًّ متقاربتان سِ  ،عن الغالم شاتان

عن الغالم شاتان مكافئتان، وعن »يقول:   قالت: سمعت رسول الله ،الكعبية رزٍ كُ 
 .(6)رواه الخمسة «الجارية شاة

                                 
 (.314األوقية أربعون درهًما، وهي تقريًبا: مائة وتسعة عشر جراًما. الحواشي السابغات )ص (1)

 ، وهو من المفردات.أحدهما، هو حرام. وهو المذهب ،وهل ذلك حرام؟ على وجهين: (0/431(اإلنصاف )2)

أو  اأو وصيًّ  اى عنه، وأما إذا ضحى عن غيره متبرعً ضحَ هو أن يضحي عن نفسه أو يُ » :(2/253مفيد األنام )في (3)
 ...  .يحرمفال ، وكياًل 

ألن  ؛ولو أراد التضحية ،فإنه ال يحرم عليه الحلق أو التقصير ،حجةع من عمرته في عشر ذي التإذا حل المتمو 
 . ...الحلق والتقصير نسك على الصحيح من المذهب

إذا لم يكن األخذ من الشعر والظفر في عشر  ، وهذا فيماوظفرٍ  ذكر الفقهاء أنه يسن لمريد اإلحرام أخذ شعرٍ و 
 «....فال يأخذ ،ى عنهأو يضحَ  ذي الحجة لمريد التضحية، أما إن كان يريد أن يضحي

 «.صحيح»: (3/1111ما صح من آثار الصحابة في الفقه )وفي  (2/483موطأ )في المالك أخرجه (4)

 ( من حديث ابن عباٍس.2841)(سنن أبي داود 5)

 سنن ابن ماجه (4216سنن النسائي ) (1516سنن الترمذي ) (2834) سنن أبي داود (21130مسند أحمد )(6)
 .«هذا حديث صحيح»: الترمذي ال( ق3162)
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 ؛ لحديثويسمى فيه ،اقً رِ تصدق بوزنه وَ ويُ  ،تذبح يوم سابع المولود، ويحلق فيه رأس ذكرٍ 
تذبح عنه يوم سابعه،  ،رهينة بعقيقته كل غالمٍ »قال:   ، أن رسول اللهسمرة بن جندبٍ 
لما ولدت فاطمة  قال ، أن النبي عن أبي رافعٍ ، و (1)رواه الخمسة« ويحلق، ويسمى

 .(2)رواه أحمد« بوزن شعره من فضةٍ  ثم تصدقي ،احلقي رأسه»: احسنً 
عن أبي الدرداء، قال: قال رسول  ،عبد الله بن أبي زكريا ؛ لحديثويسن تحسين االسم

رواه « كمحسنوا أسماء أسمائكم وأسماء آبائكم، فأإنكم تدعون يوم القيامة ب»:  الله
 .(3)أحمد وأبو داود

 معبدٍ  اتفقوا على تحريم كل اسمٍ » ، قال ابن حزٍم:وعبد النبي ،ويحرم بنحو عبد الكعبة
 ،شبه ذلكأوما  ،وعبد الكعبة ،وعبد عمروٍ  ،بلٍ وعبد هُ  ،كعبد العزى  ،لغير الله عز وجل

 .(4)«حاشا عبد المطلب
:  قال: قال رسول الله ي،شمالجُ  أبي وهبٍ  لحديث ؛ويسارٍ  ويكره بنحو حربٍ 

تسموا بأسماء األنبياء، وأحب األسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها: »
، أن سمرة بن جندبٍ ، وعن (5)رواه أحمد وأبو داود «ةرَّ حارث وهمام، وأقبحها: حرب ومُ 

نك تقول: فإ ؛ا، وال أفلحا، وال نجيحً ا، وال رباحً ال تسمين غالمك يسارً »قال:  النبي 
، وال يحرم؛ لما في صحيح مسلٍم أن غالًما (6)رواه مسلم« فيقول: ال ،هو؟ فال يكون أثمَّ 

 .(1)اسمه رباح للنبي 

                                 
ابن ماجه سنن ( 4221النسائي )سنن ( 1522الترمذي )سنن ( 2831داود ) يأبسنن ( 21183)أحمد مسند (1)

وابن الملقن في  (8/435وصححه النووي في المجموع )« حديث حسن صحيح»قال الترمذي:  (3165)
 (.0/334البدر المنير )

( من 1510الترمذي ) عندوله شاهد  «تفرد به ابن عقيلٍ »: (0/512قي )لبيهاقال  (21183مسند أحمد )(2)
، قال الترمذي:   «.حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصلٍ »حديث عليٍ 

 .«ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء»قال أبو داود:  (4048) سنن أبي داود (21603) مسند أحمد(3)

 .(154(مراتب اإلجماع )ص4)

 (.4051) سنن أبي داود (10132مسند أحمد )(5)

 .(2131)صحيح مسلم (6)

 .(1410)صحيح مسلم (1)
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: ابن عمر، قال: قال رسول الله  ؛ لحديثعبد الله وعبد الرحمن :وأحب األسماء
 .(1)رواه مسلم «عبد الله وعبد الرحمن :إن أحب أسمائكم إلى الله»

 ؛من والدته فإن فات ففي إحدى وعشرين ،ففي أربعة عشر، سابعٍ  الذبح يومَ  فإن فات
 .(2)يروى عن عائشة

فلم يتوقف  ،فائتٍ  ؛ ألنه قضاء دمٍ أراد فيعق في أي يومٍ  ،وال تعتبر األسابيع بعد ذلك
 .كقضاء األضحية  ،على يومٍ 

 ؛كسر عظمهاال يُ و  ،أي أعضاءً  -بالدال المهملة لٍ جمع جدْ  -واًل دُ جُ  نزعونُِدب أن ت
 .كذلك قالت عائشة  ،تفاؤال بالسالمة
 ؛ لما تقدم عن عائشة.ايئً من إخراجها نِ  وطبخها أفضل

 . بحالوة أخالقهتفاؤاًل  ؛ويكون منه بحلوٍ 
؛ والصدقة ،والهدية ،واألكل ،ويكره ،بحويست ،فيما يجزئ، (3)كاألضحيةوحكم العقيقة  

 ألنها نسيكة مشروعة، أشبهت األضحية.
؛ ألنها أدخل في بخالف أضحيةٍ  ،ويتصدق بثمنه ،ن يباع جلد ورأس وسواقطلك-

 أشبهت الوليمة. ،رعت لسرور حادثٍ شُ  التعبد، والعقيقة
                                 

 .(2132)م صحيح مسل(1)

عن  ،بل السنة أفضل ،ال: »-لما ُنحر عن غالٍم جزورٌ  -، قالتعائشةعن  (1505المستدرك )أخرجه الحاكم في (2)
فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن  ،ها عظمكسر لوال يُ  ،دواًل تقطع جُ  ،الغالم شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة

هذا حديث » قال الحاكم: «ففي إحدى وعشرين ،فإن لم يكن ،ففي أربعة عشر ،فإن لم يكن ،ذاك يوم السابع
وله شاهد مرفوع من حديث بريدة، أخرجه  (6/241المحلى )وضعفه ابن حزٍم في « صحيح اإلسناد ولم يخرجاه

مجمع الزوائد قال في  «، أو أربع عشرة، أو إحدى وعشرينة تذبح لسبعٍ العقيق» (:4882) األوسطالطبراني في 
 (3/153)قال الترمذي في جامعه  «لكثرة غلطه ووهمه ؛المكي، وهو ضعيف فيه إسماعيل بن مسلمٍ »: (4/50)

 يستحبون أن يذبح عن الغالم العقيقة يوم السابع، فإن لم ،والعمل على هذا عند أهل العلم»بعد حديث سمرة: 
من الشاة وعشرين، وقالوا: ال يجزئ في العقيقة  عق عنه يوم حادٍ  ،فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ ،يتهيأ يوم السابع

 .«إال ما يجزئ في األضحية

وسبيلها في الجنس والسن واتقاء العيب،  ،واتفقوا على أن الذبح يكون يوم السابع من الوالدة»: (1/341) اإلفصاح(3)
إال أن الشافعي وأحمد اتفقا على أنه  ألكل، سبيل األضحية على ما بينا من اتفاقهم واختالفهم.ووقت الذبح، وا

 .«اًل جداأ طبخال يستحب كسر عظامها بل ت



 مناسككتاب ال تقريب الروض المربع
 

 

05 

 

 .فال تجزئ بدنة وال بقرة إال كاملة ،؛ لعدم وروده(1)شرك في دمٍ  ال يجزئ في العقيقةو -
 .كبشٍ   الحسين بكبشٍ عق عن الحسن و   ألن النبي اه ؛ النهاية: وأفضله شاةقال في 

 ؛ذبيحة رجبٍ  :العتيرةو نحر أول ولد الناقة، ، والَفَرعة: لعتيرةا وال، عةرَ وال تسن الفَ 
 .(2)متفق عليه «ع وال عتيرةرَ ال ف َ : » ، قال: قال رسول اللهلحديث أبى هريرة

إذا ولكن  ،؛ ألن المراد بالخبر نفي كونهما سنة، ال تحريم فعلهما وال كراهتهوال يكرهان
 .ه بما كان في الجاهليةلم يكن على وجه التشب

 
 تم بحمد الله كتاب المناسك.  12/4/1417في 

                                 
 .على أنه يتعين الغنم للعقيقة ،ذكر الشاة والكبشاُستدل بو : (0/503فتح الباري )في  ابن حجرٍ قال (1)

 .(1016صحيح مسلم ) (5413صحيح البخاري )(2)


	تقريب الروض المربع - كتاب المناسك
	مقدمة



